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การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์

ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 2) เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับจิ
นตภาพระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 8 สปัดาห์ 3) เปรียบเทียบผลระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลอง
กลุม่ที่ 2 4) เพื่อวิเคราะห์ปฏิสมัพนัระหว่างรูปแบบการสอนกบัระยะเวลา กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ นกัเรียนวิชา
เพิ่มเติมเปตอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน จ านวน 30 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Select) จากการทดสอบวัดความสามารถการโยนลูกในกีฬาเปตอง  แล้วแบ่งกลุ่มแบบสลับฟันปลา 
(Matching Group) โดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้กลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1.ค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 การโยนลกูเลียดและลกูโด่งของกีฬาเปตองก่อนการ
ฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6และ8 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ตามล าดบั 2.เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยกลุม่ทดลอง
กลุ่มที่ 1 และกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 โดยใช้ลกูเลียดและลกูโด่ง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 แตกต่าง
กนัจงึทดสอบรายคูก่ลุม่ทดลองกลุม่ที่ 1 แตกต่างกนัทกุคู ่กลุม่ทดลองที่ 2 ก่อนการฝึกแตกตา่งกบัหลงัการฝึกในสปัดาห์ที่ 
4 แตกต่างกบัหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 ตามล าดบั 3.เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มทดลองกลุม่ที่ 
1 และ 2 ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน ส่วนค่าเฉลี่ยหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และ 8 มีความ
แตกต่างกนั 4.ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของลกูเลียดและลกูโด่งแตกต่างกนัทกุคู่อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
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The purposes of the study were as follows : to study (1) the effects of Davies’ instructional 

model in psycho-motor domain and imagery to enhance lower-secondary students' throwing 
a petanque ability at Patumwan Demonstration School, Srinakharinwirot university; (2) to compare before and 
after effects of Davies’ instructional model in psycho-motor domain and imagery enhancing their ability to 
throw a petanque after the training program in the eighth week; (3) to compare effects of Davies’ instructional 
model in psycho-motor domain and imagery enhancing their ability to throw a petanque in the first and 
second groups, and (4) to analyze the relationship between the instructional model and the length of time. 
The samples of this study included thirty students registered in the elective course on Petanque at Patumwan 
Demonstration School, Srinakharinwirot University. Purposive sampling was used to measure their ability to 
throw a petanque was utilized to select the sample of this study. The selected samples were divided into 
two groups by the matching group technique. This study revealed the following. (1) the average levels of the 
first and second group in roll throw and lob throw after the training program and in the fourth, sixth, and 
eighth week continuously in incread; (2) the average levels of the first group and second group by using roll 
throws and lob throws before and after the training program in the fourth, sixth, and eighth week were 
different. To compare each pair, the average levels of the first group were completely different, while the 
second group were different before and after the training program in the sixth and eighth weeks. 
Moreover, average levels after the training program in the fourth week were different from after the training 
program in the sixth and eighth week, respectively; (3) there was no difference between the average levels of 
the first and second groups before and after the fourth week, but had different results after the training 
program in the sixth and eighth week; and (4) the relationship between training programs and the length of 
time for roll throws and lob throws was completely different with a statistical significance level .05. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 

ภมิูหลัง 
การกีฬาในปัจจบุนัถือว่าเป็นสิ่งส าคญัที่ท าให้คนเรามีสขุภาพร่างกายที่สมบรูณ์แข็งแรง 

กีฬาช่วยเสริมสร้างทัง้ทางด้านจิตใจ ด้านอารมณ์ ด้านสงัคมและด้านสติปัญญา ช่วยให้ประชาชน
ในชาติมีระเบียบวินัย มีน า้ใจเป็นนักกีฬา รู้จักค าว่าแพ้ ค าว่าชนะ และการให้อภัย รู้จัก 
การวางแผน การท างานเป็นทีมผ่านการเล่นกีฬา ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
ท่านทรงตรัสไว้ว่า “การกีฬานัน้ย่อมเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปแล้วว่าเป็นปัจจัยในการบริหาร
ร่างกายให้แข็งแรงและฝึกอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู้จักแพ้ และชนะไม่เอารัดเอาเปรียบกัน 
มีการให้อภัยซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวกัน อย่างที่ เรียกกันว่ามี น า้ใจเป็นนักกีฬา”  
(พระบรมราโชวาทในพิธีเปิดการแข่งขนักรีฑาประจ าปี ณ กรีฑาสถานแห่งชาติวนัที่ 1 ธันวาคม 
2498) การกีฬาในปัจจุบันได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายดังเห็นได้จากกีฬาระดับท้องถิ่น  
ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดัและระดบัชาติ ที่ประชาชนทัว่ไปให้ความสนใจอย่างแพร่หลาย โดยการ
ออกก าลงักายและการกีฬาขัน้พืน้ฐาน มีส่วนส าคญัมากนการพฒันาสขุภาวะให้เด็กและเยาวชน
ของชาติ ซึง่สอดคล้องกบัแผนพฒันาการกีฬาแห่งชาติ ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) ยทุธศาสตร์
ที่ 1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา ได้รับการศกึษาด้านพลศกึษาที่มี
คุณภาพอย่างทัว่ถึง มีการออกก าลงักายและเล่นกีฬาขัน้พืน้ฐานได้อย่างถูกต้อง รู้กฎและกติกา 
จนสามารถถึงขัน้ดูกีฬาเป็นเล่นกีฬาได้ มีทัศนคติที่ดี มีระเบียบวินัยและน า้ใจนักกีฬาโดยมี
แนวทางส าคัญ คือ การเร่งสร้างและพัฒนาพลศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ  (ส านักงาน
ปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2560)  

เปตอง เป็นกีฬาที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีทรงส่งเสริมท าให้มีความนิยม
แพร่หลายในประเทศไทย จึงได้รับสมญานามว่า “กีฬาสมเด็จย่า” และยังเป็นกีฬาที่เล่นง่าย 
สามารถเลน่ได้ทกุๆ สถานที่ทัง้สนามดิน สนามหญ้า สนามหิน ก็สามารถใช้ในการเลน่กีฬาเปตอง
ได้ กีฬาเปตองเหมาะสมกบัทุกเพศทกุวยัดงัเห็นได้จากการแข่งขนัในระดบัต่างๆ ทัง้ระดบัเยาวชน 
ระดับประชาชนและอาวุโส กีฬาเปตองได้บรรจุเข้าในการแข่งขัน กีฬาระดับต่าง ๆ เช่น  
กีฬาแห่งชาติ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬานกัเรียนนกัศกึษาแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลยัและ
กีฬารัฐวิสาหกิจ (นิพนธ์ นครภกัดี & เอนก ภกู๊ก, 2535) และประเทศไทยยงัสง่นกักีฬาเข้าร่วมการ
แข่งขนัในระดบันานาชาติ ชิงแชมป์โลก ซีเกมส์ และประสบความส าเร็จอย่างต่อเนื่องเสมอมาโดย
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กีฬาเปตองมีทักษะที่ส าคัญอยู่หลายทักษะ คือ การยืน การนั่ง การจับลกู การโยนลูกเกาะแก่น 
การโยนลกูกระทบแก่น การใช้แขน และการบงัคบัลกูเปตอง ซึ่งทกัษะเหล่านีน้กักีฬาจะต้องได้รับ
การฝึกฝนเป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความช านาญ และสิ่งส าคญัในการเลน่กีฬาเปตองนัน้จะต้องอาศยั
ความแม่นย าเป็นหลัก ส าหรับความแม่นย าในกีฬาเปตองนัน้ มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่หลาย
องค์ประกอบ คือ การประสานงานกนัระหวา่งกล้ามเนือ้ ความเฉลียวฉลาด การมีสมาธิที่ดี สายตา
และความอดทนของกล้ามเนือ้ ฉะนัน้ การที่นกักีฬาจะมีความแม่นย าได้นัน้ ก็ขึน้อยู่กบัการฝึกซ้อม
ที่ถูกวิธี และมีโปรแกรมการฝึกที่ดี ฉะนัน้ ผู้ วิจัยจึงเกิดค าถามว่าจะใช้รูปแบบการสอนใดจึง  
จะส่งเสริมความสามารถในการโยนลกูของกีฬาเปตอง จากความส าคญัของกีฬาเปตองโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จึงได้มีการจดัการเรียนการสอนในวิชาเลือกเพิ่มเติม
ให้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีที่ 1-3 จากการเรียนการสอนพบว่า (อธิพงษ์ โตทอง. 2562: 
สมัภาษณ์) นกัเรียนที่เรียนในวิชาเลือกเพิ่มเติมเปตองสว่นมากยงัไม่ได้มีทกัษะพืน้ฐานกีฬาเปตอง 
จึงมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นพัฒนาพืน้ฐานและให้ผู้ เรียนได้มีการฝึกในการโยนลกูเปตอง 
จนเกิดความช านาญ และกีฬาเปตองมีทกัษะที่เป็นทกัษะย่อยจ านวนมากรวมไปถึงสมาธิก็เป็นสิ่ง
ส าคัญในการเล่นกีฬาเปตองหากพัฒนาทักษะย่อยๆ เหล่านัน้จะช่วยพัฒนาทักษะพืน้ฐานใน
กีฬาเปตองได้ ตรงกบั (สมเกียรติ เทวะเศกสรรค์. 2562: สมัภาษณ์) ครูช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน พบว่ากีฬาเปตองนัน้เป็นกีฬามีทักษะค่อนข้างเยอะและ  
ในแต่ละทกัษะมีทกัษะย่อย ๆอยู่จึงที่ต้องใช้สมาธิในการเล่นและในการฝึกซ้อมจะท าให้สามารถ
พัฒนาทักษะกีฬาเปตองได้ดี สอดคล้องกับ (เดชะ พุมานนท์, 2556) การฝึกจินตภาพควบคู่กับ   
การฝึกทกัษะกีฬาเปตองมีสว่ยช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่าการฝึกทกัษะกีฬาเปตองเพียงอย่าง
เดียว 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 2551 มุ่งพฒันาผู้ เรียนทกุคนซึง่เป็น
ก าลงัของชาติ ให้เป็นมนษุย์ที่สมดลุทัง้ร่างกาย ความรู้ คณุธรรม มีจิตส านกึความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองของโลก โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ทกุคนสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองได้เต็มศกัยภาพ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552) การจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทกัษะ
ปฏิบัติมุ่งหวังให้ผู้ เรียนคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นและจิตใจที่ดีงามแล้ว ทักษะปฏิบัติ ยังเป็นเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบัการเคลื่อนไหวทางกาย ความสามารถในการใช้อวยัวะส่วนต่าง ๆ หรือความสามารถ
ในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง พฤติกรรมที่แสดงออกให้ปรากฏว่าผู้ เรียนเกิดทกัษะ ได้แก่ การ
เขียน การวาดภาพ การร า การพิมพ์ดีด การร้องเพลง การปัน้ การออกก าลงักาย หรือกิจกรรมทาง
พลศึกษา (ทิศนา แขมมณี , 2553) ซึ่ งค าว่าทักษะตรงกับค าว่า “Skill” ในภาษาอังกฤษ 



  3 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง ความช านาญ 
จากความหมายนัน้ทักษะ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ า จึงจะเกิดความ
ช านาญในการเรียน ผู้ สอนต้องสอนให้เกิดความช านาญ น าไปใช้ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว  
ไม่ผิดพลาด ต้องฝึกปฏิบตัิบ่อยๆ และท ามากๆ ก็จะเกิดความช านาญเกิดทกัษะขึน้ (จรัสแสง เทพ
วิริยพงศ์, 2555) ทกัษะในกีฬาเปตองมีค่อนข้างมากและแต่ละทกัษะก็จะมีทกัษะย่อยลงไปในแต่
ละทกัษะนัน้ ๆ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ ที่ว่าทักษะส่วน
ใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ๆ จ านวนมาก การฝึกให้ผู้ เรียนสามารถท าทักษะย่อย ๆ 
เหลา่นัน้ได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่ จะช่วยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและ
เร็วขึน้ รูปแบบการสอนนีไ้ด้แบ่งขัน้การสอนไว้ทัง้หมด 5 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ที่ 1 ขัน้สาธิตทกัษะหรือการ
กระท า ขัน้ที่ 2 ขัน้สาธิตและให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขัน้ที่ 3 ขัน้ให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อย  
ขัน้ที่  4 ขัน้ให้เทคนิควิธีการ ขัน้ที่  5 ขัน้ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ 
(Davies I.K., 1971) โดยการประยกุต์ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ได้มีผู้วิจยั
เคยใช้กับในวิชาพลศึกษาและวิชาอื่น ๆ เช่น การพฒันาชุดกิจกรรม   การฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬา
แฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ส าหรับนักเรียนระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมท่าแคลง จงัหวดัจนัทบรีุ ผลพบวา่นกัเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้
ชดุกิจกรรมฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 
มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (สมปรารถนา ทองนาค, 2558)และในวิชาอื่นๆ ได้แก่ 
ซารัญฎา ผลจนัทร์ (2558) การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียน
ภาพระบายสี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ตามหลักการของของเดวีส์
ร่วมกบัเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุม่สาระการเรียนรู้ศิลปะชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 3  

การเรียนพลศึกษาที่มุ่งเน้นพฒันาทางด้านร่างกายเป็นส าคญัแต่ในขณะเดียวกนัจิตใจ
ย่อมเป็นสิ่งส าคญัท่ีถกูละเลยไม่ได้ เนื่องจากจิตที่สดใสย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง (John Locke) 
หรืออาจกล่าวได้ว่าสขุภาพมีความเป็นองค์รวมอยู่ในตวัเองเรา ซึ่งในปัจจุบนัเทคนิคทางจิตวิทยา
ทางการกีฬาเข้ามามีบทบาทในการฝึกซ้อมกีฬาและการแข่งขันกีฬา เช่น การฝึกสมาธิ  
การตัง้เปา้หมาย การผ่อนคลายความเครียดและการจินตภาพ การฝึกเทคนิคทางจิตวิทยาทางการ
กีฬามีอยู่หลากหลายวิธี ผู้ วิจยัเลือกใช้วิธีการจินตภาพ เพราะ การจินตภาพเป็นการสร้างภาพหรือ
ย้อนภาพเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดขึน้ในใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีการพฒันาความสามารถ
ทางการกีฬาได้ดียิ่งขึน้ ช่วยในการควบคมุอารมณ์ ลดความวิตกกงัวล ช่วยในการรวบรวมสมาธิ 
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สร้างความมัน่ใจในตวัเอง (ชศูกัด์ิ พฒันมนตรี, 2546) จากการทบทวนวรรณกรรมมีผู้วิจยัได้เคยใช้
วิ ธีการจินตภาพมาใช้กับการเรียน รู้ทักษะปฏิบัติทั ง้วิชาพลศึกษาและวิชาอื่น  ๆ ได้แก่ 
รัชเดช เครือทิวา (2553) ผลการฟังดนตรีควบคู่กับจินตภาพที่มีต่อความแม่นย าในการยิงประตู
โทษบาสเกตบอล สนัติราษฎร์ เรียนงาม (2553) ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถใน
การยิงประตฟูุตซอล ณ จดุเตะโทษ ของนกักีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี ซึ่งรูปแบบการเรียนการ
สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทักษะพิสัยเป็น
รูปแบบที่มุ่งช่วยพัฒนาความสามารถของผู้ เรียนในด้านการปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนประสบ
ผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึน้ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาเน้นพัฒนาทางด้านทักษะ
พิสยัแต่จะละเลยทางด้วยจิตใจไม่ได้ การพฒันาทางด้านจิตใจด้วยเทคนิคทางด้านจิตวิทยาการ
กีฬาจึงสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนเพื่อพัฒนาผู้ เรียนให้
สามารถพัฒนาทัง้ทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจควบคู่กันสอดคล้องกับงานงานวิจัยของ  
เดชะ พุมานนท์ (2556) การฝึกจินตภาพควบคู่กบัการฝึกทกัษะกีฬาเปตองมีส่วนช่วยให้เกิดการ
เรียนรู้ได้เร็วกวา่การฝึกทกัษะกีฬาเปตองเพียงอย่างเดียว  

จากข้อดีของรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่กล่าวมาข้างต้น สามารถ
น ามาใช้พัฒนาทางทกัษะพิสยัที่จะช่วยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จด้านพลศึกษาของในชัน้เรียน
และพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยการจินตภาพ ควบคู่กันได้ ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงผลการใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยน
ลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั เพื่อที่จะพฒันาทกัษะกีฬาเปตองตามทกัษะที่ถกูต้องและเพื่อให้นกัเรียนน าทกัษะไปใช้ได้
อย่างช านาญ อีกทัง้เป็นประโยชน์กับผู้ ฝึกสอนกีฬาสามารถน าไปปรับใช้กับการฝึกซ้อมกีฬาได้ 
และเพ่ือเป็นแนวทางการจดักิจกรรมพลศกึษาแก่ครูผู้สอนพลศกึษาในโรงเรียนตอ่ไป 

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่
มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ  
จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ระหวา่งก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 
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3. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ  
จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 และกลุ่ม
ทดลองกลุม่ที่ 2 

4. เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ 
จินตภาพกบัระยะเวลาในการฝึกที่มีผลต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

เพื่อทราบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มี
ผลต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั เพื่อได้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาเปตอง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จ านวน 60 คน ปีการศกึษา 2562 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนวิชาเพิ่มเติมเปตอง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้กลุ่มตวัอย่างโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Select) ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยเรียงล าดับจากคะแนนจาก
คะแนนน้อยไปหามาก จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการโยนลูกในกีฬา  
เปตอง แล้วแบ่งกลุม่แบบสลบัฟันปลา (Matching Group) โดยการแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ ร่วมกับ 
จินตภาพ และกลุ่มทดลองที่ 2 จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของ
เดวีส์ 
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาวจิัย 
1. ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ

ของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ และรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 
2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความสามารถในการโยนลกูในกีฬาเปตอง 

ประกอบด้วย การโยนลกูเลียดเกาะแก่น การโยนลกูโดง่เกาะแก่น 
 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิตขิองเดวส์ี หมายถึง การจดัการเรียนรู้ที่มุ่งเน้น

การพฒันาทกัษะปฏิบตัิจากทกัษะย่อย ๆเช่ือมโยงตอ่กนัเป็นทกัษะให้เพื่อให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะได้
เป็นอย่างดีทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้สาธิตทกัษะหรือการกระท า ขัน้นีท้ าให้ผู้ เรียนได้เห็นทกัษะปฏิบตัิเป็น
ภาพรวม โดยสาธิตให้ผู้ เรียนเห็นทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบ 

ขัน้ตอนที่ 2 ขัน้สาธิตและให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อย ขัน้นีค้รูผู้สอนแยกทกัษะทัง้หมด
ให้เป็นทกัษะย่อย และสาธิตแตล่ะทกัษะย่อยทีละทกัษะให้ผู้ เรียนสงัเกตและปฏิบตัิตาม 

ขัน้ตอนที่  3 ขัน้ให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อย ขัน้นีผู้้ เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อย  
โดยผู้สอนควรให้ค าชีแ้นะจนกระทัง่ผู้ เรียนสามารถปฏิบตัิได้  

ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ให้เทคนิควิธีการ ขัน้นีแ้นะน าเทคนิควิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ
ปฏิบตัิทกัษะได้ดีขึน้  

ขัน้ตอนที่ 5 ขัน้ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงทกัษะย่อย  ๆ เป็นทกัษะที่สมบูรณ์ ขัน้นีใ้ห้ผู้ เรียน
ปฏิบตัิทกัษะย่อยตอ่เนื่องกนัจนกระทัง่เป็นทกัษะปฏิบตัิท่ีสมบรูณ์ 

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพ หมายถึง  
การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้กีฬาเปตองโดยใช้ขัน้ตอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ 5 ขัน้ตอน ร่วมกับจินตภาพ โดยมีการฝึกการจินตภาพก่อนการจัดการเรียน 
การสอนตามรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 

จนิตภาพ หมายถึง การฝึกผ่อนคลาย การฝึกควบคมุภาพ การฝึกสร้างภาพรายละเอียด
ของสิ่งแวดล้อมและการฝึกจินตภาพการเคลื่อนที่ 

ความสามารถในการโยนลูกของกีฬาเปตอง หมายถึง ความสามารถในการใช้ส่วน
ต่าง ๆของร่างกาย ในการเล่นกีฬาเปตองให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1.ทกัษะการโยนลกูเลียดเกาะ
แก่น 2.ทกัษะการโยนลกูโดง่เกาะแก่น  
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กรอบแนวคดิ 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิ 

 
สมมุติฐานการวิจัย 

1. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ 
ที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกแตกต่างกนั 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการโยนของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและกลุ่มที่ฝึกด้วยรูปแบบ 
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์แตกต่างกนั 

3. มีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ
กับระยะเวลาในการฝึกที่ท าให้ความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ต่างกนั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ือง ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ 

จินตภาพที่มีผลต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ผู้วิจยัได้ศกึษาเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง และได้สรุปเป็นหวัข้อดงันี ้

1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพฒันาด้านทกัษะพิสยั 
2. รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฎิบตัิของเดวีย์ 
3. การจินตภาพ 

3.1. ความหมายของจินตภาพ 
3.2. การแบ่งลกัษณะของการสร้างจินตภาพ 
3.3. ทฤษฎีที่เก่ียวกบัการสร้างจินตภาพ 
3.4. การสร้างจินตภาพ 
3.5. แบบฝึกทกัษะจินตภาพ 
3.6. ขัน้ตอนการฝึกจินภาพ 
3.7. การพฒันาทกัษะจินตภาพ 
3.8. จินตภาพกบัการกีฬา 
3.9. ประโยชน์ของการฝึกจินตภาพ 

4. กีฬาเปตอง  
4.1. ประวตัิกีฬาเปตอง 
4.2. ประโยชน์กีฬาเปตอง 
4.3. วิธีการเลน่กีฬาเปตอง 

5. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
5.1. งานวิจยัในตา่งประเทศ 
5.2. งานวิจยัในประเทศไทย 
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1. รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้านทกัษะพสัิย 
ในการสอนทกัษะปฏิบตัินัน้ครูต้องเป็นผู้ที่ขบัเคลื่อนกิจกรรม หรือกระบวนการเรียนการ

สอนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์และบรรลุเป้าหมายในการเรียนซึ่งครูนัน้ต้องมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการสอนหรือรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติเป็นอย่างดีซึ่งการเป็น 
นกัการศกึษาได้เสนอการสอนที่เน้นการพฒันาทกัษะไว้ดงันี ้

ทิศนา แขมมณี (2554) ได้กล่าวถึง รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการพัฒนาด้าน
ทกัษะพิสยัเป็นรูปแบบที่มุ่งช่วยพฒันาความสามารถของผู้ เรียนในด้านการปฏิบตัิการกระท าหรือ
การแสดงออกต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้หลักการวิธีการที่แตกต่างไปจากการพัฒนาทางด้าน 
จิตพิสยัหรือพทุธิพิสยัรูปแบบที่สามารถช่วยผู้ เรียนเกิดการพฒันาทางด้านทกัษะพิสยัทางด้านนีท้ี่
ส าคญั ๆ ซึง่จะเสนอดงัตอ่ไปนี ้

1.รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน 
(Simpson) ผู้ เรียนได้รับการฝึกฝนพัฒนาการปฏิบัติหรือท างานที่ต้องมีการท างานประสานของ
กล้ามเนือ้ทัง้หลายได้อย่างดีตามขัน้ตอน 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1.1 ขัน้การรับรู้ (perception) เป็นขัน้การให้ผู้ เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะท าโดยการ
ให้ผู้ เรียนสงัเกตการท างานนัน้อย่างตัง้ใจ 

1.2 ขัน้การเตรียมความพร้อม (readiness) เป็นขัน้การเตรียมตัวให้พร้อม
เพื่อการท างานหรือแสดงพฤติกรรมนัน้ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยการปรับตวัให้
พร้อมที่จะท าการเคลื่อนไหวหรือแสดงทักษะนัน้ๆ และมีจิตใจและสภาพอารมณ์ที่ดีต่อการที่ 
จะท าหรือแสดงทกัษะนัน้ ๆ 

1.3 ขัน้การสนองตอบภายใต้การควบคุม (guided response) เป็นขัน้ที่ให้
โอกาสแก่ผู้ เรียนในการตอบสนองต่อสิ่งที่รับรู้ซึ่งอาจใช้วิธีการให้ผู้ เรียนเลียนแบบการกระท าหรือ
การแสดงทักษะนัน้หรืออาจใช้วิธีการให้ผู้ เรียนลองผิดลองถูก ( trial and error) จนกระทัง้
ตอบสนองได้อย่างถกูต้อง 

1.4 ขัน้การให้ลงมือกระท าจนกลายเป็นกลไกที่สามารถกระท าได้เอง 
(mechanism) เป็นขัน้ที่ช่วยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติและเกิดความเช่ือมั่นใน 
การกระท าสิ่งนัน้ ๆ 

1.5 ขัน้การกระท าอย่างช านาญ (complex overt response) เป็นขัน้ที่ช่วย
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝนการกระท านัน้ ๆ จนผู้ เรียนสามารถท าได้อย่างคล่องแคล่วช านาญเป็นไปโดย
อนมุตัิและด้วยความเช่ือมัน่ในตนอง 
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1.6 ขัน้การปรับปรุงและประยกุต์ใช้เพื่อเป็นขัน้ที่ช่วยให้ผู้ เรียนปรับปรุงทกัษะ
หรือการปฏิบตัิของตนเองให้ดียิ่งขึน้และประยกุต์ใช้ทกัษะที่ตนได้รับการพฒันาสถานการณ์ต่าง ๆ 

1.7 ขัน้การคิดริเร่ิมเม่ือผู้ เรียนสามารถปฏิบตัิหรือกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
ช านาญและสามารถประยุกต์ใช้ในสถานกรณีที่หลากหลายแล้วผู้ ปฏิบัติจะเร่ิมเกิดความคิด  
ใหม่ ๆ ในการกระท าหรือปรับการกระท านัน้ให้เป็นไปตามที่ตนต้องการ 

2.รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของแฮโรว์  
(Harrow) 

2.1 ขัน้การเลียนแบบเป็นขัน้ที่ให้ผู้ เรียนสงัเกตการกระท าที่ต้องการให้ผู้ เรียน
ท าได้ซึง่ผู้ เรียนย่อมจะรับรู้หรือสงัเกตเห็นรายละเอียดต่าง ๆ ได้ไม่ครบถ้วนแต่อย่างน้อยผู้ เรียนจะ
สามารถบอกได้วา่ขัน้ตอนหลกัของการกระท านัน้ ๆ มีอะไรบ้าง 

2.2 ขัน้การลงมือกระท าตามค าสัง่เม่ือผู้ เรียนได้เห็นและสามารถบอกขัน้ตอน
ของการกระท าที่ต้องการเรียนรู้แล้วให้ผู้ เรียนลงมือท าโดยไม่มีแบบอย่างให้เห็นผู้ เรียนอาจลงมือท า
ตามค าสัง่ของผู้สอนหรือท าตามค าสัง่ของผู้สอนเขียนไว้ในคู่มือก็ได้การลงมือปฏิบตัิตามค าสัง่นี ้
แม้ผู้ เรียนจะยงัไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์แต่อย่างน้อยผู้ เรียนก็ได้ประสบการณ์ในการลงมือ
ท าและค้นพบปัญหาตา่ง ๆ ซึง่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการปรับการกระท าให้ถกูต้องสมบรูณ์ขึน้ 

2.3 ขัน้การกระท าที่ถกูต้องสมบูรณ์ (precision) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผู้ เรียนจะต้อง
ฝึกฝนจนสามารถกระท าสิ่งนัน้ ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือ 
มีค าสั่งน าทางการกระท าการกระท าที่ถูกต้องแม่นตรงพอดีสมบูรณ์แบบเป็นสิ่งที่ผู้ เรียนต้อง
สามารถกระท าได้ในขัน้นี ้

2.4 ขัน้การแสดงออก (articulation) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน
มากขึน้จนสามารถกระท าสิ่งนัน้ได้ถกูต้องสมบรูณ์แบบอย่างคลอ่งแคลว่ รวดเร็ว ราบร่ืน และด้วย
ความมัน่ใจ 

2.5 ขัน้การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ (nationalization) ขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ผู้ เรียน
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ ได้อย่างสบายๆ เป็นไปอย่างอตัโนมตัิโดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้ความสามารถ
เป็นพิเศษซึง่ต้องอาศยัการปฏิบตัิบ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย 

3.รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของเดวีส์  
( Davie ) 

3.1 ขัน้สาธิตทกัษะหรือการกระท าขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ให้ผู้ เรียนได้เห็นทกัษะหรือ
การกระท าที่ต้องการให้ผู้ เรียนท าได้ในภาพรวมโดยการสาธิตให้ผู้ เรียนดูทัง้หมดตัง้แต่ต้นจนจบ 



  11 

ทักษะหรือการกระท าที่สาธิตให้ผู้ เรียนดูนัน้จะต้องเป็นการกระท าในลักษณะที่เป็นธรรมชาติ  
ไม่ช้าหรือเร็วเกินปกติก่อนการสาธิตครูควรให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนในการสงัเกตควรชีแ้นะจดุส าคญั
ที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในการสงัเกต 

3.2 ขัน้สาธิตและให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อยเม่ือผู้ เรียนได้เห็นภาพรวมของ
การกระท าหรือทกัษะทัง้หมดแล้วผู้สอนควรแตกทกัษะทัง้หมดให้เป็นทกัษะย่อยๆ หรือแบ่งสิ่งที่
กระท าออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้ เรียนสงัเกตและท าตามไปทีละส่วน
อย่างช้าๆ 

3.3 ขัน้ให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อยผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิทกัษะย่อยโดยไม่มีการ
สาธิตหรือการแสดงแบบอย่างให้ดหูากติดขดัจุดใดผู้สอนควรให้ค าชีแ้นะและช่วยแก้ไขจนกระทัง้
ผู้ เรียนท าได้เม่ือได้แล้วผู้สอนจึงเร่ิมสาธิตทกัษะย่อยส่วนต่อไปและให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อยนั น้
จนท าได้ท าเช่นนีเ้ร่ือยไปจนกระทัง่ครบทกุสว่น 

3.4 ขัน้ให้เทคนิควิธีการเม่ือผู้ เรียนปฏิบตัิได้แล้วผู้สอนอาจจะแนะน าเทคนิค
วิธีการที่จะช่วยให้ผู้ เรียนนัน้ท างานได้ดีขึน้ เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึน้ท าได้รวดเร็วขึน้ท าได้ง่าย
ขึน้หรือสิน้เปลืองน้อยลง เป็นต้น 

3.5 ขัน้ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ เม่ือผู้ เรียน
สามารถปฏิบตัิแต่ละสว่นได้แล้วจงึให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อยๆ ต่อเนื่องกนัตัง้แตต้่นจนจบและฝึก
ปฏิบตัิหลายครัง้จนสามารถปฏิบตัิทกัษะที่สมบรูณ์ได้อย่างช านาญ 

สนธยา สีละมาด (2551) ได้แนะน าวิธีการสอนทักษะเพื่อให้การปฎิบัติทักษะมี
ประสิทธิภาพโดยมีขัน้ตอนตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ที่ 1 การแนะน าทกัษะ (Introduction) การแนะน าทกัษะอย่างตัง้ใจทัง้ท่าทาง
และค าพูดการใช้ค าพูดที่ชัดเจนและภาษาที่นักกีฬาสามารถเข้าใจได้ง่ายใช้เวลาสัน้กระชับได้
ใจความไม่มากกว่า 2 นาที หลีกเลี่ยงถ้อยค าที่ท าให้นักกีฬาไม่สบายใจวิธีการที่น่าร าคาญและ
ภาษาที่ไม่สุภาพเพราะจะท าให้บรรยากาศในการเรียนรู้เป็นไปในทางที่ไม่ดีวิธีการ 3 ประการ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การกระท าที่ท าให้นกักีฬาภายในทีมมีความตัง้ใจ เช่น การใช้สญัญาณ
ท่าทางต าแหน่งการยืนถ้าเป็นนกักีฬาบางคนไม่ให้ความสนใจผู้ ฝึกสอนควรช่วยกนัมองเดินเข้าไป
หาและถามช่ือและเหตุผลของการเข้าร่วมอย่างสุภาพแต่ถ้าการปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้ผลให้แยก
นักกีฬาดังกล่าวออกไปยังบริเวณที่ไม่สามารถรบกวนการสอนได้และหาโอกาสพูดกับนักกีฬา
ภายหลงัการสอนคณะปฏิบตัิหรือหลงัจากการเสร็จสิน้การฝึกซ้อม 
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1.2 การจัดให้นักกีฬาทุกคนสามารถมองเห็นและได้ยินเม่ือผู้ ฝึกสอนพูด
นักกีฬาต้องในใจเสมอว่าสามารถจัดหางบกีฬาเห็นและได้ยินนักกีฬาหันหลงัให้กับพระอาทิตย์ 
สิ่งที่จะช่วยกีฬาสนใจและควรเป็นสถานที่ที่ไม่มีเสียงรบกวนถ้าไม่จ าเป็นไม่ควรจดันกักีฬายืนอยู่
รอบ ๆ หรือจบักลุม่ห้อมล้อมเพราะจะเป็นการยากที่ผู้ ฝึกสอนจากกลุม่นกักีฬาที่ยืนอยู่ด้านหลงัให้
มีความตัง้ใจได้ตลอดเวลา 

1.3 การบอกช่ือทกัษะและเหตุผลในการเรียนรู้ทกัษะการบอกช่ือทกัษะเป็น
สิ่งที่มีความส าคัญที่จะต้องท าให้นักกีฬาจ าได้แต่ส าหรับเหตุของการเรียนรู้ทักษะบางครัง้ก็  
ไม่จ าเป็นต้องอธิบายอย่างแจ่มแจ้งโดยเฉพาะนักกีฬาที่มีประสบการณ์น้อยแต่ส าหรับนักกีฬา
ความเข้าใจว่าท าไมเค้าต้องเรียนรู้ทักษะและท าอย่างไรจะได้รับจะมีส่วนช่วยให้นักกีฬามีจิตที่
อยากเรียนรู้ทกัษะและยงัคงช่วยเพิ่มแรงจงูใจในการเรียนเพราะนกักีฬาจะรู้วา่ท าไมเขาต้องเรียนรู้ 

ขัน้ที่ 2 การอธิบายและสาธิตทักษะ (Explain and Demonstrate) การอธิบาย
และสาธิตทกัษะเป็นแนวทางเบือ้งต้นในการที่จะช่วยให้นักกีฬามีการวางแผนในใจทกัษะควรจะ
ถูกสาธิตโดยบางคนที่สามารถจะปฏิบัติทักษะได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นผู้ที่นักกีฬาให้ความ  
นบัถือว่ามีความสามารถทางการอย่างไรก็ตามถ้าผู้ ฝึกสอนไม่สามารถแสดงทกัษะได้เป็นอย่าง ดี
ซอนมีทางเลือก ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ปฏิบตัิทกัษะจนกระทัง่สามารถสาธิตได้อย่างถกูต้อง 
2.2 เลือกนกักีฬาผู้ช่วยผู้ ฝึกสอนหรือเพื่อนที่มีความสามารถที่จะสาธิตทกัษะ

ได้เป็นคนสาธิต 
2.3 น าภาพหรือวิดีโอมาใช้ในการสาธิต 

ขัน้ที่ 3 การฝึกปฏิบตัิทกัษะ (Practice) นกักีฬาความเร่ิมต้นการฝึกปฏิบตัิทกัษะ
ทนทีที่การอธิบายและสาธิตจบลงในขัน้ตอนการฝึกปฏิบัติทักษะผู้ ฝึกสอนจะต้องพิจารณาว่า
ทกัษะมีความยากง่ายและจะใช้วิธีการอย่างไรที่จะท าให้นักกีฬาได้รับทกัษะนัน้ๆ บางทกัษะที่มี
ความง่ายผู้ ฝึกสอนอาจจะให้นกักีฬาปฏิบตัิตลอดทัง้ทกัษะ (Whole) บางทักษะที่มีความซบัซ้อน
อาจต้องมรการตดัทอนทกัษะออกเป็นสว่นย่อย (Part) 

ขัน้ที่ 4 แก้ไขข้อผิดพลาดให้ถูกต้อง (Correction) การปฏิบัติเพียงอย่างเดียว 
ไม่เพียงพอที่จะท าให้การเรียนรู้ทีความถูกต้องส าหรับการฝึกปฏิบัติให้ได้ผลผู้ ฝึกสอนต้องให้
รายละเอียดเก่ียวกับข้อผิดพลาดของนักกีฬาสองอย่าง คือ หนึ่งท าอย่างไรถึงจะปฏิบัติได้อย่าง
สมบูรณ์เปรียบเทียบกับการปฏิบตัิที่ต้องการลองท าอย่างไรถึงจะเปลี่ยนข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ให้
ถกูต้องให้ใกล้เคียงกบัการปฏิบตัิท่ีต้องการ 
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ดีเชคโก (De Cecco. 1974 อ้างถึงใน อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550) ได้เสนอขัน้ตอนการ
สอนทกัษะไว้ 5 ขัน้ตอน คือ 

1. วิเคราะห์ทักษะที่สอนเป็นขัน้แรกการสอนทักษะโดยผู้สอนจะต้องวิเคราะห์
งานที่จะให้ผู้ เรียนปฏิบตัิก่อนว่างานนัน้ประกอบด้วยทกัษะย่อยอะไรบ้าง เช่น สอนการคดัลายมือ
จะประกอบไปด้วยทักษะย่อย ได้แก่ ท่านั่ง การจับดินสอ การวางมือ การวางสมุด ทักษะย่อย
เหล่านี ต้้องอาศัยกลไกส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายและจะฝึกได้โดยวิธีใดเป็นสิ่งที่ผู้ สอน 
ต้องวิเคราะห์ 

2. ประเมินความสามารถเบือ้งต้นของผู้ เรียนว่าผู้ เรียนมีความรู้ความสามารถ
พืน้ฐานเพียงพอที่จะเรียนทกัษะใหม่หรือไม่ถ้ายงัขาดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการเรียน
ทกัษะนัน้ก็ต้องเรียนเสริมให้มีพืน้ฐานความรู้เพียงพอเสียก่อน เช่น การเรียนคดัลายมือ ผู้ เรียนควร
มีความรู้พืน้ฐานเร่ืองตัวอกัษร พยญัชนะ วรรณยุกต์ สามารถอ่านค าได้ เขียนค าได้ สะกดค าได้  
จงึจะเรียนคดัไทยได้อย่างมีความหมาย 

3. จัดขัน้ตอนการฝึกให้เป็นไปตามล าดับขัน้จากง่ายไปยากจากทักษะพืน้ฐาน
ไปสูท่กัษะที่มีความสลบัซบัซ้อนจดัให้มีการฝึกทกัษะย่อยเสียก่อนแล้วฝึกรวมทัง้หมด เช่น ควรได้
ฝึกคัดตัวอักษรทีละตัวจากตัวอักษรที่คัดง่ายไปยากแล้วจึงคัดเป็นค าและเป็นประโยค  
ในท้ายที่สดุ 

4. สาธิตและอธิบายแนะน า เป็นขัน้ให้ผู้ เรียนให้เห็นล าดบัขัน้ตอนการปฏิบตัิจาก
ตัวอย่างที่ผู้ สอนสาธิตให้ดูหรือจากภาพยนตร์จากวีดีทัศน์ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียนเห็นรายละเอียด  
การปฏิบัติในขัน้ตอนต่างๆ ได้อย่างชัดเจนการใช้ภาพยนตร์และวีดีทัศน์มีคุณค่าอย่างยิ่ง 
ในขัน้แรกและขัน้สดุท้ายของการเรียน 

5. จดัให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิ โดยนกึถึงหลกัการดงัต่อไปนี ้
5.1 ความต่อเนื่องจัดให้ผู้ เรียนได้ฝึกปฏิบตัิทกัษะที่เรียนตามล าดับขัน้ตอน

อย่างตอ่เนื่องกนั 
5.2 การฝึกหดัให้ผู้ เรียนได้ฝึกทกัษะเน้นทกัษะย่อยที่ส าคญัปรับปรุงแก้ไขใน

สว่นที่เกิดในการฝึกนีต้้องจดัแบง่เวลาฝึกเวลาพกัให้เหมาะสม 
5.3 การให้เสริมแรงโดยให้ผู้ เรียนได้รู้ผลของการฝึกปฏิบตัิ (Feedback) ซึ่ง

มี2 ทาง คือ การรู้ผลจากภายนอก (Extrinsic Feedback) คือ จากค าบอกกล่าวของครูว่าดีหรือ
บกพร่องอย่างไรควรแก้ไขอย่างไรพอผู้ เรียนเกิดความก้าวหน้าไปถึงขัน้ที่จะเพิ่มพนูความช านาญ
เขาจะรู้ได้โดยการสงัเกตด้วยตนเองเป็นการรู้ผลจากภายในตนเอง (Intrinsic Feedback) 
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2. รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏบัิตขิองเดวส์ี  

เดวีส์ (Davies I.K., 1971) ได้เสนอรายละเอียดการสอนเนือ้หาของทกัษะการปฏิบตัิว่า 
โครงสร้างที่ยุ่งยากในการสอนเนือ้หาทักษะปฏิบัติของงานส่วนใหญ่ประกอบด้วยสัญญาณ  
ความเช่ือมโยงและการเลือกปฏิบตัิที่หลากหลายและกลยุทธ์การอภิปรายแสดงความคิดเห็นใน
ส่วนสดุท้ายเป็นความเก่ียวข้องและมีความหมายน่าจะเป็นความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ที่สดุระหว่าง
การเรียนการสอนความรู้และการสอนทกัษะปฏิบตัิเป็นสว่นที่สร้างความห่างจากความต้องการของ
ครูแท้จริงแล้วนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลส าหรับการใช้งานที่เพิ่มขึน้ของอุปกรณ์การฝึกอบรมและการ
จ าลองในพืน้ที่ของทกัษะทางร่างกายมีส่วนช่วยจะท าให้ครูและนกัเรียนที่จะใช้เวลาการเรียนการ
สอนได้อย่างเกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพการสอนเนือ้หาทกัษะปฏิบตัิของงานต่าง ๆ สว่นใหญ่
เก่ียวข้องกบัการท าให้ผู้ เรียนจะท าสิ่งใดได้และหมายความว่าครูจะต้องรับผิดชอบท าตามตวัอย่าง
การสอน 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ครูหรือผู้สอนสาธิตการปฏิบตัิงานให้ผู้ เรียนเห็นการปฏิบตัิงานโดยภาพรวมตัง้แต่
ต้นจนจบโดยการสาธิตการปฏิบตัิงานครูควรสาธิตอย่างช้า ๆ ตามล าดบั 

2. ครูหรือผู้สอนแบ่งทักษะการปฏิบัติงานทัง้หมดออกเป็นทักษะย่อยหรือแบ่งสิ่งที่
กระท าออกเป็นส่วนย่อย ๆ และสาธิตการปฏิบตัิงานแต่ละส่วนย่อย ๆ ให้ผู้ เรียนสงัเกตและปฏิบตัิ
ตามไปท่ีละสว่นย่อยอย่างช้า ๆ 

3. ครูหรือผู้ สอนให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อยแต่ละส่วนโดยไม่มีการสาธิตให้ดู 
เม่ือผู้ เรียนติดขัดครูผู้ สอนควรให้ค าชีแ้นะจนกระทั่งผู้ เรียนท าได้เม่ือได้แล้วครูหรือผู้สอนจึงเร่ิม
สาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไปและให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนัน้จนท าได้ท าแบบนัน้ไปเร่ือยๆ 
จนครบทกุสว่น   

4. ครูหรือผู้สอนอนญุาตให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบตัิทกัษะย่อยอย่างตอ่เนื่องในแต่ละสว่นย่อย 
เหล่านีจ้นกว่าผู้ เรียนจะเรียนรู้ทักษะย่อยได้ดีและครูหรือผู้สอนจะให้เทคนิคการปฏิบัติงานให้ดี 
รวดเร็วมีความประณีตมากขึน้   

5. ครูหรือผู้สอนให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อยๆ ต่อเน่ืองกนัตัง้แต่ต้นจนจบ  
เดวีส์ (Davies. 1971 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2553) ได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกับการ

พัฒนาทักษะปฏิบัติไว้ว่าทักษะส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยทักษะย่อยๆ จ านวนมากการฝึกให้
ผู้ เรียนสามารถท าทกัษะย่อยๆ เหล่านัน้ได้ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกนัเป็นทกัษะใหญ่จะช่วยให้
ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็วขึน้มี 5 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้สาธิตทักษะหรือการกระท าขัน้นีเ้ป็นขัน้ที่ให้ผู้ เรียนได้เห็นทกัษะหรือ
การกระท าที่ต้องการให้ผู้ เรียนท าได้ในภาพรวมโดยการสาธิตให้ผู้ เรียนได้ดูหมดตัง้แต่ต้นจนจบ
ของทกัษะหรือการกระท าที่สาธิตให้ผู้ เรียนดูนัน้จะเป็นลกัษณะที่เป็นธรรมชาติไม่ช้าหรือเร็วเกิน
ปกติก่อนการสาธิตครูควรแนะน าให้ผู้ เรียนสังเกตควรชีแ้นะจุดส าคัญที่ควรให้ความสนใจเป็น
พิเศษในขณะที่สงัเกต 

ขัน้ตอนที่  2 ขัน้สาธิตและให้ผู้ เรียนฝึกปฏิบัติทักษะย่อยๆ ซึ่งเม่ือผู้ เรียนได้เห็น
ภาพรวมของการกระท าหรือทักษะทัง้หมดแล้วผู้ สอนควรวิเคราะห์ทักษะย่อยๆ หรือแบ่งสิ่งที่
กระท าออกเป็นส่วนย่อยๆ และสาธิตส่วนย่อยแต่ละส่วนให้ผู้ เรียนสงัเกตและท าตามไปที่ละส่วน
อย่างช้า ๆ 

ขัน้ที่ตอน 3 ขัน้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อยผู้ เรียนลงมือปฏิบัติทักษะย่อยโดยไม่มีการ
สาธิตหรือมีแบบอย่างให้ดหูากติดขดัจดุใดผู้สอนควรให้ค าชีแ้นะและช่วยแก้ไขจนกระทัง่ผู้ เรียนท า
ได้เม่ือได้แล้วผู้ สอนจึงเร่ิมสาธิตทักษะย่อยส่วนต่อไปและให้ผู้ เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนัน้จนได้  
ท าเช่นนัน้เร่ือยไปจนกระทัง่ครบทกุสว่น 

ขัน้ตอนที่ 4 ขัน้ใช้เทคนิควิธีการเม่ือผู้ เรียนปฏิบัติได้แล้วผู้ สอนอาจแนะน าเทคนิค
วิธีการที่จะช่วยให้ผู้ เรียนสามารถท างานนัน้ได้ดีขึน้ เช่น ท าได้ประณีตสวยงามขึน้ท าได้รวดเร็วขึน้ 
ท าไดง่ายขึน้หรือสิน้เปลืองน้อยลง เป็นต้น 

ขัน้ตอนที่  5 ขัน้ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อยๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์เม่ือผู้ เรียน
สามารถปฏิบตัิแตล่ะสว่นได้แล้วจงึให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อยๆ ต่อเน่ืองกนั ตงัแต่ต้นจนจบและฝึก
ปฏิบัติหลายๆ ครัง้ต่อเนื่องกันหลายเที่ยวจนกระทั่งสามารถปฏิบัติทักษะที่สมบูรณ์ได้อย่าง
ช านาญ 

จากที่ได้ศึกษามาในข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่ารูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์เป็น
การฝึกทักษะที่เป็นทักษะย่อยๆ ที่มีจ านวนมาก น ามาฝึกปฏิบัติทีละทักษะย่อยๆ จนเกิดความ
ช านาญที่มีความสมบรูณ์แบบโดยเป็นการฝึกที่มีครูเป็นผู้สาธิตการปฏิบตัิทีละทกัษะให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้ทกัษะปฏิบตัิตัง้แต่ต้นจนจบอย่างมีประสิทธิภาพและครูเป็นผู้ เสริมเทคนิคเพื่อให้ผู้ เรียน
แก้ไขข้อผิดพลาดเกิดการพฒันาอย่างมีคณุภาพดีขึน้ตอ่ไป 
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3. การจนิตภาพ   
การจินตภาพ (Imagery) เป็นทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬาที่สามารถใช้ในการฝึกเพื่อเพิ่ม

ความสามารถและใช้ในการผ่อนคลายการจินตภาพจะช่วยให้นักกีฬานึกภาพตัวเองใน
สถานการณ์หนึ่งหรือการปฎิบตัิกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งการนึกภาพควรพยายามให้นกักีฬานึกถึง
ภาพความสามารถที่ท าได้ดีและประสบความส าเร็จควรเป็นภาพที่เห็นตนเองก าลงัเพลิดเพลินกบั
การท ากิจกรรมนัน้และพึงพอใจกับความสามารถของตนเองการจินตภาพควรพยายามที่จะเพิ่ม
ความรู้สึกต่างๆ ลงไปในภาพ เช่น การรับรู้ประสาทสมัผสั การมองเห็น การได้ยิน รับรู้ความรู้สึก
การเคลื่อนไหว การได้กลิ่น การรู้รสและการปฎิบตัิท่ีเหมือนจริง 

3.1 ความหมายของจินตภาพ   
ศิลปชยั สวุรรณธาดา (2532) กลา่วว่า การจินตภาพเป็นกศุโลบายการเรียนรู้ทกัษะที่

ได้รับการยอมรับว่าช่วยท าให้การเรียนรู้ทักษะด าเนินไปอย่างรวดเร็วจดจ าทักษะได้นานและ
สามารถน าไปใช้ตามสถานการณ์ที่เก่ียวข้องในอนาคตด้วย กลา่วโดยทัว่ไป การจินตภาพหมายถึง 
ความสามารถในการสร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจก่อนการแสดงทกัษะจริงถ้าภาพในใจที่สร้างขึน้ 
มีความแจ่มแจ้งชดัเจนและมีชีวิตชีวาจะท าให้ความสามารถในการแสดงทกัษะจริงสงูขึน้   

สมบตัิ กาญจนกิจ and สมหญิง จนัทรุไทย (2545) กล่าวว่า จินตภาพเป็นการสร้าง
ภาพการเคลื่อนไหวในใจก่อนการแสดงทกัษะจริงถ้าภาพในใจที่สร้างขึน้ชดัเจนและมีชีวิตชีวามาก 
ก็จะช่วยให้การแสดงทักษะจริงได้ผลดีขึน้ไปด้วยนอกจากนีก้ารสร้างจินตภาพยังช่วยในการ
ควบคมุความวิตกกงัวล ความโกรธ หรือความเจ็บปวด 

ชูศักด์ิ พัฒนมนตรี (2546) กล่าวว่า จินตภาพเป็นการสร้างภาพหรือย้อนภาพเพื่อ
สร้างประสบการณ์ให้เกิดขึน้ในใจท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีมีการพฒันาความสามารถทางการกีฬา
ได้ดียิ่งขึน้สามารถสร้างความเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆ ช่วยในการควบคุมอารมณ์ลดความ 
วิตกกังวล ความโกรธ หรือความเจ็บปวด ช่วยในการรวบรวมสมาธิสร้างความมั่นใจในตนเอง 
และช่วยในการวิเคราะห์ทบทวนทกัษะกีฬาตา่ง ๆ 

สพุิตร สมาหิโต (2546, มีนาคม) กล่าวว่า การสร้างจินตภาพเป็นประสบการณ์ด้าน
ความรู้สึกนึกคิด เช่น การได้เห็น การได้ยิน การได้ฟังความ ซึ่งได้จากประสบการณ์ในการนึกคิด
โดยอาศยัความจ าการเห็นภาพจากภายในโดยการระลกึถึงหากเป็นภาพที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอก
ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ได้รับมาก่อนการสร้างจินตภาพจะเป็นสภาวะความรู้สึกต่างๆ ทางด้าน
ร่างกาย เช่น การเคลื่อนไหวอย่างมีจังหวะการจัดลักษณะท่าทางแม้กระทั่งความรู้สึกทางด้าน
จิตใจ เช่น การดีใจ เมื่อได้รับชยัชนะหรือเม่ือเลน่ได้ดี  
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อุบลรัตน์ ดีพร้อม (2546, มีนาคม) กล่าวว่า เป็นการแนะแนวทางให้บุคคลที่มีการ
เบี่ยงเบนความสนใจของตนเองไปจากสิ่ งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครียดไปยังสิ่งที่ผู้ ป่วยมี
ประสบการณ์ที่มีความสขุท่ีเกิดขึน้จริงซึง่อาจเป็นสถานที่หรือเหตกุารณ์ที่บคุคลนัน้คิดขึน้มาแล้วมี
ความสขุซึง่กระบวนการในการสร้างจินตภาพใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน 
การสมัผสั การไดกลิ่น และการรับรส บุคคลจะรับรู้อารมณ์และการเช่ือมโยงระหว่างร่างกายและ
จิตใจเป็นการเรียนรู้ที่จะจดัการกบัตนเองให้บรรลผุลมีผลต่อความจ า การรับรู้ ความคิด อารมณ์
และความรู้สกึ   

ซิงเกอร์ (Singer. 1972 อ้างถึงในธวัชชัย มีศรี, 2542) กล่าวว่า การจินตภาพเป็น 
กระบวนการสร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจเก่ียวกับพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ต้องการ  
ปาเป้า (Dart Throwing) ผู้ เรียนสร้างภาพในใจว่าลกูดอกก าลงัลอยไปที่เป้าไปมาและสร้างภาพ
การปฏิบตัิทกัษะนัน้ด้วยความรู้สกึหรือความคิดถ้าการสร้างภาพในใจนัน้สามารถปฎิบตัิได้อย่าง
ถูกต้องชัดเจนและมีชีวิตชีวาจะช่วยให้การแสดงทักษะจริงมีประสิทธิภาพมากขึน้นอกจากนีใ้น
ขณะที่ก าลงัสร้างภาพในใจผู้ เรียนอาจพดูกบัตนเอง (Self-Talk) ได้อีกด้วย เช่น นกักีฬากระโดดสงู
สร้างภาพใน ใจวา่ตนเองก าลงัวิ่งเหยาะ ๆ ก้าว 1–2–3 พร้อมกบัการพดูกบัตนเองวา่กระโดด 

ค อ ก ซ์  (Cox. 2002 อ้ า ง ถึ ง ใน  จ รั ล พ ง ษ์  ส า ห ร่ า ย ท อ ง , 2551) ก ล่ า ว ว่ า  
จินตภาพ คือ การนึกสร้างภาพเคลื่อนไหวในใจที่ท าให้มองเห็นและเกิดจากข่าวสารที่เก็บไว้ใน
ความจ าจินตภาพจะปรากฏในรูปแบบของภาพและเสียงรวมไปถึงความรู้สกึในการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนือ้อีกด้วย   

สตีเฟ่น (Stephens. 1993 อ้างถึงใน อานนท์ สีดาเพ็ง, 2548) กล่าวว่า การสร้าง 
จินตภาพ เป็ น เทคนิ คการรักษ าเพื่ อก่ อ ให้ เกิ ดความผ่ อนคลายลดความวิตกกั งวล  
เป็นความฝันที่เกิดขึน้ทัง้กลางวนัและกลางคืนมีความจ าและการระลกึถึงและสบการณ์หรือความ
ทรงจ าในอดีต  

ไทร์แนน (Thainan. 1994 อ้างถึงใน จรัลพงษ์ สาหร่ายทอง, 2551) กลา่ววา่ การสร้าง
จินตภาพ คือ การมองเห็นภาพในการคิดเห็นจากการรับรู้จากการสมัผสัทัง้ห้าในขบวนการสร้าง 
จินตภาพได้แก่การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรับรสและการสัมผัส ในขณะที่สร้าง  
จินตภาพบคุคลจะมีการตอบสนองทางด้านสรีรวิทยาโดยไม่รู้สกึตวัท าให้ผ่อนคลายและหากสร้าง
จินตภาพเป็นเวลานานพอก็จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่จะสามารถสงัเกตได้   

จากการที่ได้ศึกษามาในข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่า จินตภาพ หมายถึง การสร้างภาพ
ต่างๆ ขึน้มาในใจเป็นการนึกคิดถึงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก่อนที่จะแสดงออกมาเป็นการปฏิบตัิ  
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ซึ่งสามารถเกิดขึน้จากประสบการณ์ที่ได้รับการก่อนหรือเป็นสิ่งที่จดจ าในข้างต้นท าให้เกิดภาพ
ขึน้มาล่วงหน้าท าให้เกิดการพัฒนาความสามารถทางด้านการกีฬาและยงัช่วยสร้างความมั่นใจ
สร้างสมาธิสร้างความเช่ือมั่นในตนเองลดความวิตกกังวลจาการปฏิบตัิจริงช่วยให้ปฏิบตัิทักษะ
ต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพสงูขึน้  

3.2 การแบ่งลักษณะของการสร้างจนิตภาพ   
นกัจิตวิทยาการกีฬาได้แบ่งลกัษณะของการสร้างจินตภาพออกเป็น 2 แบบ ดงันี ้ 

3.2.1 การสร้างจินตภาพภายนอก (External Imagery) เป็นการสร้างภาพการ
แสดงทักษะของบุคคลอื่นในใจก่อนการแสดงทักษะจริงอาจเป็นภาพการเคลื่อนไหวของครู  
ผู้สาธิตหรือนกักีฬาที่มีความสามารถสงูวิธีการฝึกนีเ้หมาะสมส าหรับผู้หดัใหม่ที่ยงัไม่รู้วิธีการแสดง
ทกัษะที่ต้องการที่ถกูต้อง  

3.2.2 การสร้างจินตภาพภายใน (Internal Imagery) เป็นการสร้างภาพการ
เคลื่อนไหว ของตนเองในใจก่อนการแสดงทกัษะจริงและให้เกิดความรู้สกึเก่ียวกบัการเคลื่อนไหว 
ในขณะเดียวกนัด้วยวิธีนีเ้หมาะส าหรับนักกีฬาที่มีทกัษะสงูรู้การแสดงทกัษะที่ถูกต้องและให้ผล
ดีกวา่วิธีแรกเพราะเป็นการท าให้ความรู้สกึเคลื่อนไหวเกิดขึน้ควบคูก่บัการสร้างจินตภาพซึง่ทัง้สอง
วิธียงัสามารถปฏิบตัิได้ 2 แบบได้แก่  

3.2.3.1 การสร้างจินตภาพแบบตรง (Direct Imagery) เป็นการจ าลองภาพ
การปฏิบตัิทกัษะใดทกัษะหนึ่งอย่างส าเร็จสมบรูณ์ เช่น หลบัตาแล้วลองฝึกด้วยการซ้อมทกัษะใน
ใจเหมือนกบัตนเองได้ปฏิบตัิจริง  

3.2.3.2 การสร้างจินตภาพแบบอ้อมหรือการสร้างจินตภาพแบบเปรียบเปรย 
(Metaphorical Imagery) การฝึกแบบนีเ้ป็นการหาสิ่งที่เป็นรูปธรรมรอบข้างอันเก่ียวข้องหรือ 
สัมพันธ์กับทักษะกลไกที่จะกระท าการใช้สิ่งอุปมามาเปรียบเปรยนีเ้พื่อเพิ่มคุณภาพของการ 
เคลื่อนไหวให้ชดัเจนด้วยการเช่ือมผกูหรือเทียบคณุลกัษณะของสิ่งต่าง ๆ รอบข้างที่สามารถสมัผสั 
ได้ เช่น ท าตวัให้กลมเหมือนลกูบอลหรือกระโดดเชือกอย่างเร็วเหมือนเหยียบถกูไฟ เป็นต้น ซึง่การ 
ใช้จินตภาพแบบอ้อมนีเ้ป็นการใช้ค าพูดน าในช่วงฝึกสามารถใช้ได้เป็นอย่างดีเม่ือต้องการจัด
ร่างกายของการปฏิบัติทักษะให้ถูกต้อง (ลดัดา เรืองมโนธรรม. 2547 อ้างถึงใน ศิลปชัย สวุรรณ
ธาดา, 2532) 

3.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจนิตภาพ 
ทฤษฏีการสร้างจินตภาพในสาขาวิชาจิตวิทยา (สพุิตร สมาหิโต, 2546, มีนาคม) 

1. ทฤษฎีการตอบสนอง (Response Theory) ของลาซารัส (Lazarus) เช่ือว่า 
การตอบสนองต่อสิ่งเร้าใด ๆ นัน้ ขึน้อยู่กับการสร้างจินตภาพต่อสิ่งเร้านัน้  ๆ ทฤษฎีอธิบายว่า 
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บุคคลแต่ละบุคคลจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดเดียวกันแตกต่างกันออกไปสิ่งเร้าที่กล่าวถึง  
ได้แก่ ภาวะของโรคการรักษาของแพทย์ การนอนอยู่ในตกึผู้ ป่วยหนกั เป็นต้น เม่ือใดก็ตามที่บคุคล
ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าจะมีจินตภาพต่อสิ่งเร้านัน้  ๆ แตกต่างกันออกไปท าให้การตอบสนองต่อ 
สิ่งเร้าของแต่ละบคุคลแตกตา่งกนัออกไป 

2. ทฤษฎีการสร้างจินตภาพ (Imagery Theory) ของดอสซี่ (Dossey) เช่ือว่า 
การสร้างจินตภาพมีพืน้ฐานมาจากการเช่ือมต่อของช่องวา่งระหวา่งมิติของเวลาการสร้างจินตภาพ 
เกิดขึน้เพราะมีการทะลเุข้าไปในช่องว่างระหว่างมิติของเวลาท าให้ ณ จดุนัน้ไม่มีอดีตปัจจบุนัและ 
อนาคตขณะเกิดการสร้างจินตภาพเวลาจะคงอยู่อย่างนัน้ ดงันัน้ทฤษฎีนีจ้ึงเป็นการน าภาพในอดีต 
ของตนเองที่เคยประสบมาจินตภาพใหม่เพื่อแก้ไขให้ดีขึน้  

3. ทฤษฎีจิตสงัเคราะห์ (Psycho Synthesis) ของอาซาจิโอลี (Assagioli) เช่ือว่า 
รูปแบบประกอบด้วยสามส่วนส่วนแรก คือ ระดบัต ่าสดุของจิตใต้ส านึกเป็นความจ าที่ลืม ส่วนที่
สอง คือ ระดบัที่ไม่รู้สกึตวัระดบัปานกลางเป็นเหตกุารณ์วนัต่อวนัในการติดต่อเกิดความมีเหตมีุผล 
สว่นที่สาม คือ ระดบัสงูสดุเป็นสว่นของปัญญา ความรัก ความคิดสร้างสรรค์ น าไปสูก่ารปฏิบตัิตน 
ของแต่ละบุคคลการฝึกวิธีนีจ้ะใช้ในการบ าบดัอาการต่าง ๆ เช่น ลดความวิตกกงัวลโดยหลกัการ 
สร้างจินตภาพนัน้เม่ือมีการสร้างภาพขึน้มาแล้วจะเป็นการท างานของจิตใต้ส านึกก่อให้เกิด  
การสร้างภาพที่ชดัเจน  

4. การบ าบดัรักษาทางจิตด้วยความเป็นจริง (Eidetic Psychotherapy) เป็นของ 
เอสซิน (Ahseen) เช่ือว่าร่างกายประกอบด้วยสามส่วนที่เป็นหนึ่งเดียวกนัเกิดเป็นปฏิกิริยาต่อกนั 
ในภาวะที่ไม่รู้สกึประกอบด้วยภาพในใจ (Image) การตอบสนองทางด้านร่างกาย (Somatic) และ 
ความหมาย (Meaning) ภาพในใจกระตุ้นความรู้สึกเกิดการตอบสนองความจริงภายนอกและ 
รอบ ๆ บคุคล  

5. ทฤษฎีการสร้างจินตภาพของฮอโรวิส (Horowitz) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งการสร้างจินตภาพและรูปแบบของความคิด 3 ลกัษณะ ดงันี ้ 

5.1 ความคิดมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรม (Enactive Thought) ตวัอย่าง 
ที่แสดงให้เห็นว่าความคิดที่มีการตอบสนองออกทางพฤติกรรม เช่น การกระตุ้นความคิด เช่น  
การคิดถึงการยกของหนักๆ จะเกิดการเกร็งกล้ามเนือ้ในส่วนไหล่และแขนหรือคิดถึงการฝาน
มะนาวแล้วคิดถึงรสเปรีย้วของมะนาวกล้ามเนือ้บริเวณด้านหน้าของหูจะเกร็ง ซึ่งการควบคุม  
การแสดงพฤติ ก รรมจะอยู่ ใน สมองและคอติ คอล เบ รน  (Cortical Brain) ส่ วนลิ มบิ ค  
(Limbic Brain) 
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5.2 ความคิดในเชิงเป รียบเทียบวิ เคราะห์วิจารณ์  (Lexical Thought)  
เป็นความคิดที่ท าให้ มีความชัดเจนในการวิ เคราะห์ความคิดในเชิงเหตุและผลการนับ  
การค านวณการจดจ าเวลาการวางแผนและการวิเคราะห์วิจารณ์ ซึ่งความคิดส่วนนีจ้ะถกูควบคมุ
โดยเปลือกสมองซีกซ้าย (Cerebral Cortex of Left Hemisphere)  

5.3 ความคิดให้เห็นภาพ (Imaged Thought) เป็นความคิดที่เก่ียวกับการ
สร้างจินตภาพและการสร้างสรรค์อยู่ในรูปของความฝัน เพ้อฝัน การเห็นภาพในใจ ความคิดสว่นนี ้
ถกูควบคมุโดยเปลือกสมองซีกขวาเก่ียวกบัอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ด้านบวก โดยสามารถที่จะ
น าความรู้สกึในอดีตมาคิดเปล่ียนแปลงอีกครัง้ 

3.4 การสร้างจนิตภาพ 
สพุิตร สมาหิโต (2546, มีนาคม) ให้ความหมายของการสร้างจินตภาพวา่ 

1. เป็นการสร้างประสบการณ์การรับรู้ด้วยความตัง้ใจโดยที่ไม่มีสิ่งเร้าให้เกิดการ
รับรู้จริงเป็นกระบวนการภายในที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการท างานของระบบประสาทสมองมี
ผลต่อ ความจ าการรับรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สกึและการตอบสนองทางสรีระของบคุคลได้ 

2. เป็นการสอนให้บุคลใช้การสร้างจินตภาพของตนให้มีอิทธิพลต่อร่างกายและ
จิตใจ  

3. เป็นเทคนิคการรักษาเพื่อผ่อนคลายลดความวิตกกงัวลเป็นความฝันที่เกิดขึน้ 
ทัง้กลางวนัและกลางคืนมีความจ าและการระลกึถึงในอดีต 

4. เป็นเทคนิคที่ผู้ปฏิบัติสามารถฝึกปฏิบัติด้วยตนเองในระหว่างการปฏิบัติจะ
เกิดการติดต่อเช่ือมโยงกระบวนการทางสรีระโดยผ่านกระบวนการมองเห็น การฟัง การดมกลิ่น  
การสมัผสัการตระหนักรู้และการแสดงออกทางอารมณ์และร่างกายซึ่งเป็นการปฏิบตัิที่เช่ือมโยง 
ระหวา่งร่างกายและจิตใจ 

5. เป็นการรับรู้ของจิตใจที่แสดงออกตามความเป็นจริงทางประสาทสัมผัสทัง้  
5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสมัผสั การได้กลิ่นและการรับรส แต่ผู้ ป่วยต้องมีความสามารถ
ในการสร้างจินตภาพโดยมีการสร้างจินตภาพนัน้ร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมตัิ ซึ่งเกิดจาก 
กระบวนการในร่างกาย 

6. เป็นการใช้ประสบการณ์ภายในที่เก่ียวกบัความจ าความฝันการมองเห็นหรือ 
การสร้างมโนภาพโดยเป็นสิ่งเช่ือมระหว่างจิตใจร่างกายและจิตวิญญาณมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ 
ผลในการรักษา  
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7. เป็นการเบี่ยงเบนความคิดไปสูส่ภาพสถานที่ที่สร้างความพึงพอใจให้ความสขุ 
สบายท าให้ละทิง้สิ่งเร้าที่ก่อให้เกิดความเครียดในขณะนัน้ไปอาจท าโดยการสร้างภาพด้วย
ความคิดให้เกิดภาพเสมือนรับรู้สมัผสัทางกาย  

8. เป็นวิธีที่บุคคลเรียนรู้ที่จะจัดระเบียบสิ่งต่างๆ และเช่ือมโยงประสบการณ์ใน
อดีต เข้าสู่ปัจจบุนัโดยมีการรับรู้รูปแบบสีและเสียงต่างๆ ได้โดยไม่มีสิ่งเร้าปรากฏอยู่ โดยสรุปการ
สร้างจินตภาพหมายถึงการแนะแนวทางให้บุคคลมีการเบี่ยงเบนความสนใจของตนเองไปจากสิ่ง
เร้าที่ก่อให้เกิดความเครียดไปยังสิ่งที่ผู้ ป่วยมีประสบการณ์ที่มีความสุขที่เกิดขึน้จริงซึ่งอาจเป็น
สถานที่ห รือเหตุการณ์ที่บุคคลนัน้คิดขึ น้มาแ ล้วมีความสุข ซึ่งกระบวนการในการสร้าง 
จินตภาพใช้ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การสมัผสั การได้กลิ่นและการรับรส 
บุคคลจะรับรู้อารมณ์และการเช่ือมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจเป็นการเรียนรู้ที่จะจัดการ  
กบัตนเองให้บรรลผุลมีผลต่อความจ า การรับรู้ ความคิด อารมณ์และความรู้สกึ  

3.5 แบบฝึกทกัษะจนิตภาพ   
แบบฝึกทกัษะจินตภาพเป็นแบบฝึกหดัเพื่อสร้างพืน้ฐานการรับรู้การจินตภาพอย่างมี 

กระบวนการมีเป้าหมายที่สร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจของทักษะที่ต้องการแสดงออกได้อย่าง
ชัดเจนและมีชีวิตชีวาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการแสดงทักษะทางกายประสบผลส าเร็จ  
(Harris; & Harris. 1984 อ้างถึงใน สมบตัิ กาญจนกิจ & สมหญิง จนัทรุไทย, 2542) 

แบบฝึกที่ 1 ฝึกการผ่อนคลาย  
1. ผ่อนคลายสภาวะร่างกายและจิตใจโดยการหายใจเข้าและหายใจออก 

ลกึ ๆ และก าหนดสติอยู่ที่ลมหายใจเพื่อสร้างสมาธิ  
2. สร้างภาพในใจของสถานที่ที่ตนเองชอบและมีความสุข เช่น ชายหาด 

ภเูขาหรือสถานที่สว่นตวั   
แบบฝึกที่ 2 ฝึกการมองสี  

1. ฝึกสร้างภาพในใจของจุดสีแดงและการเคลื่อนที่เข้ามาหาตนเองจนภาพ
เต็มตาควบคมุการเคลื่อนที่ของสีแดงให้ไกลจากสายตาอย่างช้าๆ จนภาพหายไปและปฏิบตัิซ า้ๆ 

2. เปลี่ยนเป็นสีน า้เงินและสีอื่นๆ โดยฝึกวิธีการฝึกเดียวกนั การฝึกมองสีจะ
ช่วยให้ภาพในใจที่สร้างขึน้มีสีชดัเจนและเป็นการรู้วิธีควบคมุการเคลื่อนที่ของภาพด้วย 

แบบฝึกที่ 3 ฝึกการควบคมุภาพ 
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1. สร้างภาพในใจของอุปกรณ์กีฬาที่ตนเองใช้เป็นกิจวัตร  เช่น รองเท้า 
กางเกง วา่ยน า้ เป็นต้น และส ารวจรายละเอียดของภาพในใจที่สร้างขึน้ซึง่เก่ียวกบัสีและสภาพของ
อปุกรณ์หรือรายละเอียดอื่น ๆ  

2. ควบคมุภาพให้ชดัเจนและมีความคงที่ 
แบบฝึกที่ 4 ฝึกความรู้สกึสมัผสักลิ่นและรส 

1. สร้างภาพในใจของตนเองถือมะนาวและรับรู้สมัผสัลกัษณะของมะนาว  
2. สร้างภาพในใจตนเองดมกลิ่นมะนาวและรับรู้กลิ่นของมะนาว  
3. สร้างภาพในใจของตนเองก าลงัรับประทานมะนาวและรับรู้รสของมะนาว  

แบบฝึกที่ 5 ฝึกการสร้างภาพรายละเอียดของสิ่งแวดล้อม  
1. สร้างภาพในใจของตนเองอยู่ในห้องพักส ารวจรายละเอียดของห้องนอน 

เช่น  สี ต าแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ ประต ูหน้าตา่งและแสงสวา่ง เป็นต้น  
2. สร้างภาพในใจของสนามแข่งขนักีฬา ส ารวจรายละเอียดเหมือนข้อ 1   

แบบฝึกที่ 6 ฝึกการพฒันาทกัษะ  
1. เลือกทกัษะของกีฬาที่ต้องการพฒันา  
2. สร้างภาพในใจของการแสดงทักษะครัง้ที่ดีที่สุดและปฏิบัติซ า้จนภาพ

ชดัเจน  
3. มีความตัง้ใจต่อสิ่งที่จะพฒันาและถ้ามีโอกาสให้ปฏิบตัิจริงหลงัจากปฏิบตัิ

ในข้อ 1   
แบบฝึกที่ 7 ฝึกจินตภาพการเคลื่อนที่  

1. เลือกทักษะในการกีฬาที่ตนเองต้องการฝึกเพื่อให้การเคลื่อนไหวมี
ความสมัพันธ์กันอย่างกลมกลืน เช่น การเสิร์ฟเทนนิสฝึกโดยการสร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจ
และรับรู้ความรู้สึกในขณะเดียวกันของขัน้ตอนการเสิร์ฟทัง้หมดเร่ิมจากเป้าหมายวิถีทางที่ 
ลกูลอยไปและกลบัจากเปา้หมายกบัจดุเสิร์ฟและเสิร์ฟโดยรับรู้ความรู้สกึขณะเดียวกนั  

2. กีฬาประเภทใช้ความถ่ีหรืระยะทางในการแข่งขนั เช่น วา่ยน า้ฝึกโดยสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวในใจของตนเองก าลังเตรียมตัวออกจากจุดเร่ิมต้นก าลังว่ายน า้ไปแล้วกลับตัว 
ที่ขอบสระตามระยะทางการแข่งขันของตัวเองสร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจซ า้รับความรู้สึก  
ทกุขัน้ตอนในขณะเดียวกนั 

แบบฝึกที่ 8 ฝึกแก้ไขความผิดพลาด  
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1. เลือกส่วนของทักษะที่ต้องการแก้ไขและสร้างภาพเคลื่อนไหวในใจของ
ตนเองก าลงัแสดงทกัษะที่ถกูต้องแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดให้จินตภาพโดยใช้ภาพครูหรือผู้สาธิตที่
ก าลงัปฏิบตัิทกัษะอย่างถกูต้อง  

2. สร้างภาพการเคลื่อนไหวในใจตามแบบซ า้หลายครัง้จนชัดเจนและถ้ามี
โอกาสควรปฏิบตัิทกัษะจริงหลงัจากเสร็จสิน้จินตภาพ   

แบบฝึกที่ 9 บนัทกึเหตกุารณ์และความสามารถ  
1. บนัทกึความรู้สกึทางกายและจิตใจ  
2. บนัทกึเหตกุารณ์ในขณะฝึกหดัและแข่งขนั  
3. บนัทกึรายการพฒันาการทางกายที่เปลี่ยนแปลงเร่ิมจากฝึกหดัจนมีทกัษะ

ที่ดี  
4. บนัทกึค าเสนอแนะตา่ง ๆ ในการฝึกหดั   

3.6 ขัน้ตอนการฝึกจนิตภาพ 
เมสสินาและเมสสินา (Messina; & Massina. 2004) กล่าวถึง ขัน้ตอนการจินตภาพ

ดงันี ้  
ขัน้ที่  1 หลับตาแล้วนึกถึงเป้าหมายของการสร้างจิตนาการ เช่น การฝึก

พฤติกรรมหรือทกัษะใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงอารมณ์การเสริมพฤติกรรมในทางบวกหรือปฏิเสธการ
สร้างภาพในใจในทางลบ   

ขัน้ที่ 2 สร้างภาพของผลในทางบวกโดยตัง้เปา้หมายวา่จะบรรลผุลส าเร็จ 
ขัน้ที่ 3 ดึงตนเองเข้าสู่ภาพที่ได้สร้างไว้และเร่ิมประสบการณ์ในการสร้างภาพใน

ใจในแบบ 3 มิติ ดงันี ้
1) ขณะสร้างภาพในใจผู้ ฝึกมองเห็นอะไร ยกตัวอย่างเช่น ความเลือนราง 

ความสขุ ความเชี่ยวชาญ พรสวรรค์ ความภาคภมูิใจ จดุมุ่งหมาย เป็นต้น 
2) ขณะสร้างภาพในใจผู้ ฝึกรู้สึกอย่างไร ยกตวัอย่างเช่น มีความสขุ ตื่นเต้น 

พงึพอใจ  มีความสามารถ ปราศจากความวิตกกงัวล ผ่อนคลาย เป็นต้น 
3) ขณะสร้างภาพในใจร่างกายของผู้ ฝึกมีการตอบสนองอย่างไร ยกตวัอย่าง

เช่น  รู้สึกถึ งความผ่อนคลายมีความสามารถใน กีฬ านั น้ ๆ  มี การตอบสนองในทันที  
ความเชี่ยวชาญ ความตงึ ของกล้ามเนือ้ ความแข็งแกร่ง เป็นต้น   

ขัน้ที่ 4 สร้างภาพที่ตอบสนองต่อกิจกรรมของการสร้างภาพในใจ เช่น การได้รับ
รางวลั ท าให้มีความสามารถเพิ่มขึน้ ได้รับค าชมเชย ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับ  
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ขัน้ที่ 5 สร้างภาพที่ท าให้ตนเองมีการตอบสนองในทางอื่น เช่น ความตื่นเต้น 
ความชื่นชม ยินดีได้รับความส าเร็จ เป็นผู้ชนะ 

ขัน้ที่ 6 ลืมตาขึน้ช้าๆ เม่ือใดก็ตามที่ผู้ ฝึกรับรู้และรู้สกึถึงชยัชนะ ผู้ ฝึกจะต้องสร้าง
ภาพภายในใจต่อไปจนกว่าผู้ ฝึกจะรู้สึกว่าภาพที่สร้างขึน้มานัน้เป็นความจริงจงระลึกไว้เสมอว่า
การเป็นผู้ชนะจะต้องอาศยัความอดทนความพยายามและการอทุิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลง   

3.7 การพัฒนาทกัษะจนิตภาพ 
การจินตภาพเป็นทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาที่ต้องได้รับการพัฒนาและการฝึกฝน

เป็น ประจ าโดยมีหลกัเบือ้งต้นในการฝึกดงันี ้(เชิดศกัด์ิ แก้วแกมดา. 2547)  
1. การผ่อนคลาย (Relaxation) ร่างกายและจิตใจควรอยู่ในช่วงที่ผ่อนคลายให้

มากที่สดุทัง้ก่อนและขณะฝึก 
2. ลักษณะที่ เหมือนจริง (Realism) การสร้างภาพในการฝึกควรเป็นภาพที่

เหมือนจริงเสมือนวา่ก าลงัปฏิบตัิทกัษะนัน้จริงๆ ภาพที่เห็นควรมีองค์ประกอบดงันี ้ 
2.1 ความชดัเจน (Clarity) ควรเป็นภาพที่ชดัเจนเหมือนจริงมากที่สดุเท่าที่จะ

ท าได้รวมถึงสี  
2.2 ประสาทสมัผสั (Vividness) รวบรวมประสาทสมัผสัทัง้ 5 เท่าที่จะเป็นไป

ได้ใส่ในการจินตภาพ ดงันัน้ภาพต้องชดัเจนเหมือนจริง (Clear and Realistic) เสมือนสิ่งที่เกิดขึน้
จริง  

2.3 อารมณ์  (Emotion) พยายามรวบรวมอารมณ์ความรู้สึกใส่ในการ 
จินตภาพสร้างความรู้สกึที่ดีกบัการจดจ า 

2.4 ควบคุมภาพ (Control) แยกภาพสู่องค์ประกอบย่อยๆ และพยายาม
ควบคมุภาพองค์ประกอบที่เห็นไว้ เช่น การวิ่งระยะสัน้ให้มุ่งความสนใจที่ภาพการเคลื่อนไหวของ
แขน ขา ล าตวั หวั เท้า มือ การหายใจ เป็นต้น  

2.5 มุ่งความสนใจกบัผลในทางบวก (Positive Outcome) สิ่งที่จ าเป็นที่ควร
มุ่งสนใจความคิดเก่ียวกบัการประสบความส าเร็จ  

3. ความสม ่าเสมอ (Regularity) ใช้เวลา 3-5 นาที ในการฝึกจินตภาพสามารถ 
ก่อให้เกิดประโยชน์และควรใช้เวลาในการฝึกทัง้ในช่วงการฝึกซ้อมและเวลานอกเหนือจากการ
ฝึกซ้อมอย่างน้อย 10 – 15 นาทีตอ่วนั  
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4. การเสริมแรงหรือการหาวิธีการสนบัสนนุ (Reinforcement) ในการพฒันาการ 
จินตภาพสามารถเขียนองค์ประกอบต่างๆ ของภาพเป็นบทบรรยายเพื่อใช้ในการจินตภาพจะช่วย
ในการฝึกได้ดีขึน้ ซึง่เป็นวิธีการหนึง่ที่จะช่วยเพิ่มทกัษะจินตภาพมากขึน้  

4.1 บรรยายภาพพืน้ฐานของทกัษะที่ต้องการฝึกรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของที่จะสร้างจินตภาพ  

4.2 เพิ่มรายละเอียดของประสาทสมัผสัทัง้ห้าโดยการบรรยายรายละเอียด
เพิ่มเติม เช่น สถานการณ์สภาพอากาศลกัษณะการเคลื่อนไหวที่สง่ผลให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  

4.3 แก้ไขบทบรรยายให้เหมาะสมอ่านทบทวนบทบรรยายอีกครัง้ให้รู้สึก
เสมือนวา่ก าลงัปฏิบตัิทกัษะหรือมีประสบการณ์จริงตามเร่ืองราว  

4.4 จดัท าเป็นเทปบนัทกึเสียงเพื่อเป็นวสัดพุร้อมใช้ในการฝึกจินตภาพ   
3.8 จนิตภาพกับการกีฬา   
สพุิตร สมาหิโต (2546, มีนาคม) ได้กล่าวว่า การจินตภาพเป็นสิ่งที่มีคณุค่าในทกัษะ

ด้านจิตวิทยานักกีฬาจะใช้การจินตภาพในโอกาสที่สมควรตัง้แต่กีฬาเกิดขึน้ครัง้แรกแต่ไม่ได้
น ามาใช้อย่างเป็นระบบและนี่คือหวัใจของการจินตภาพที่จะต้องฝึกอย่างสม ่าเสมอและถกูต้องซึ่ง
มนัจะช่วยให้นักกีฬาประสบผลส าเร็จได้นอกจากนัน้ยงักล่าวถึงลกัษณะต่าง ๆ ของจินตภาพไว้
ทัง้นี ้ 

1. การจินตภาพเป็นทกัษะที่นกักีฬาสามารถปฏิบตัิได้ไม่ยากหากได้มีการฝึกฝน
กนัอย่างมีระบบ  

2. การจินตภาพเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งเช่นเดียวกับประสบการณ์ที่เกิดขึน้
จากการใช้ระบบประสาทแต่ผิดกันที่การจินตภาพจะเกิดขึน้โดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นจาก
ภายนอก 

3. การจินตภาพเป็นสภาวะที่ เกิดขึน้จากระบบประสาทหลายๆ ระบบ เช่น 
ประสาทตา ประสาทห ูประสาทรับกลิ่น ประสาทสมัผสัและประสาทการรับรู้  

4. การจินตภาพมีประโยชน์มากต่อการฝึกฝนทักษะการเคลื่อนไหวและ 
การพฒันาทกัษะทางจิต  

5. จากหลกัฐานไม่วา่จะเป็นทางด้านประสบการณ์และทางด้านวิทยาศาสตร์เป็น
สิ่ง ยืนยันว่าจินตภาพจะเป็นสิ่งช่วยให้นักกีฬาสามารถพัฒนาได้ทัง้ทักษะทางด้านร่างกายและ
ทกัษะทางด้านจิต  
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6. ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าท าไมการจินตภาพจึงเกิดขึน้ไม่ว่าจะโดย
วิธีการวดัความร้อนที่เกิดขึน้ภายในกล้ามเนือ้หรือสิ่งที่เกิดขึน้ในระบบประสาทส่วนกลางแต่ทราบ
ได้ว่าเม่ือเกิดการจินตภาพขึน้ก็จะเป็นการช่วยพัฒนาตวัแบบที่จะช่วยให้นักกีฬาสามารถปฏิบตัิ
ตามได้  

7. โปรแกรมฝึกการจินตภาพทางกีฬาประกอบด้วย 3 ขัน้ตอนด้วยกนั คือ  
7.1 การฝึกการรับรู้ต าแหน่งของร่างกายโดยใช้ระบบประสาท  
7.2 การฝึกความสามารถในการหลบัตามองเห็นภาพ  
7.3 การฝึกความสามารถในการควบคมุจินตภาพให้กระท าอย่างสอดคล้อง

กบัท่าทางการเคลื่อนไหวในทกัษะกีฬานัน้  
8. นกักีฬาควรเร่ิมฝึกการจินตภาพโดยจดัตนเองให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ท าให้

เกิดความรู้สกึเป็นอิสระ 
9. นักกีฬาสามารถได้รับประโยชน์จาการฝึกการจินตภาพมากหากฝึกใน

สถานการณ์ที่ไม่เคร่งเครียด แต่ขณะเดียวกนัก็ต้องมีความตัง้ใจจริง  
10. ผู้ ฝึกสอนจะต้องเป็นผู้ ที่มีบทบาทส าคัญในการช่วยให้มีแรงเสริมเพื่อให้

นกักีฬาได้ฝึกการจินตภาพอย่างสม ่าเสมอและกระท าอย่างต่อเน่ือง  
11. ผู้ ฝึกสอนและนกักีฬาจะต้องตัง้ความหวงัอย่างมีเหตผุลวา่การเรียนรู้เก่ียวกบั 

การท าจินตภาพจะต้องใช้เวลานานเท่าไรและการท าจินตภาพจะช่วยเหลือนกักีฬาได้อย่างไร 
12. องค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุของการจินตภาพคือต้องมีการฝึกอย่างเป็นระบบ

มีขัน้ตอน  
13. การจินตภาพจะใช้ได้ผลน้อยกว่าการฝึกทักษะใหม่เทคนิคการจินตภาพ

มกัจะใช้เพื่อปรับปรุงทกัษะเก่าที่ได้มีการฝึกฝนอยู่เป็นประจ าเพื่อช่วยให้การฝึกทกัษะนัน้มีความ
เหมาะสมและสมบรูณ์ยิ่งขึน้  

14. การจินตภาพจะเป็นเทคนิคท่ีให้ประโยชน์อย่างมากเมื่อนกักีฬาท าการฝึกฝน
กับการเคลื่อนไหวทางการกีฬาโดยเฉพาะขณะที่นักกีฬาเกิดความเม่ือยล้าจนไม่สามารถจะ
ฝึกซ้อมได้หรือเม่ืออปุกรณ์ที่ใช้ในการฝึกซ้อมและเคร่ืองอ านวยความสะดวกตา่งๆ ไม่พร้อมที่จะท า
การฝึกซ้อมหรือแม้กระทั่งขณะที่นักกีฬาเกิดการบาดเจ็บเพราะในช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงที่นักกีฬา
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจ าวนัที่เขาต้องปฏิบตัิเก่ียวกบัทางด้านร่างกายอยู่เป็นประจ าซึ่งอาจใช้
การจินตภาพเข้ามาเป็นประโยชน์ได้  
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15. นกักีฬาไม่ควรจะสร้างจินตภาพเฉพาะพฤติกรรมแต่ควรจะสร้างจินตภาพถึง 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการแสดงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวด้วยและมีการให้รางวลัเม่ือนักกีฬา 
ประสบความส าเร็จ  

16. ในการจินตภาพควรฝึกการจินตภาพอย่างช้าๆ เพราะจะช่วยให้นักกีฬาได้
มองเห็นภาพพจน์ของการปรับเปลี่ยนทกัษะตา่งๆ ทางกีฬาได้อย่างชดัเจนมากยิ่งขึน้  

17. เพื่อให้การสร้างจินตภาพมีความชดัเจนมากยิ่งขึน้บางครัง้ผู้ ฝึกอาจจะต้อง 
จดุชนวนโดยใช้กรรมวิธีในการกระตุ้นในหลายๆ รูปแบบ  

18. การใช้วิดีโอเป็นการช่วยให้การจินตภาพทักษะกีฬาที่มีความสลับซับซ้อน
มากๆ ได้ผลดียิง่ขึน้ ดงันัน้การน าเอาวิดีโอมาช่วยจงึเป็นประโยชน์มากส าหรับการฝึกจินตภาพ 

3.9 ประโยชน์ของการฝึกจนิตภาพ 
การจินตภาพสามารถน าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ ดังนี  ้(เชิดศัก ด์ิ  

แก้วแกมดา. 2547)  
1. เพื่อให้เห็นความส าเร็จ (To See Success) การเห็นภาพตนเองประสบ

ความส าเร็จตามเปา้หมายเป็นทกัษะพืน้ฐานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งทัง้ความสามารถที่จะปฏิบตัิ
ในระดบัที่สงูขึน้และเห็นผลของความสามารถตามความต้องการซึง่จะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่  

2. เพื่อเป็นแรงจงูใจ (To Motivate) ก่อนหรือระหว่างฤดกูารฝึกให้สร้างภาพของ 
เป้าหมายส าหรับฤดูการฝึกนัน้การแข่งขนัครัง้ที่ผ่านมาหรือการแข่งขนัในอนาคตการสร้างภาพ 
ตามวตัถปุระสงค์จะเป็นสิ่งกระตุ้นแรงจงูใจซึง่จะมีผลตอ่การเพิ่มความหนกัของการฝึก  

3. เพื่อสร้างทักษะที่สมบูรณ์  (To Perfect Skill) การจินตภาพเป็นทักษะที่
บ่อยครัง้เราใช้ในการเรียนรู้และแก้ไขทักษะต่างๆ หรือส่วนหนึ่งของทักษะนักกีฬาชัน้ยอดจะ
มองเห็นและรู้สึกด้วยตนเองถึงการปฏิบตัิทกัษะโปรแกรมต่างๆ กิจวตัรประจ าวนัหรือการเล่นได้
อย่างสมบรูณ์ซึง่เป็นทกัษะพืน้ฐานที่ส าคญัมาก  

4. เพื่อสร้างความคุ้นเคย (To Familiarise) การจินตภาพสามารถฝึกเพื่อให้เกิด 
ความคุ้นเคยกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ เช่น สถานการณ์การแข่งขัน วิธีการแข่งขัน รูปแบบการเล่น 
ทกัษะที่ต้องท าบอ่ย ๆ แผนการเลน่แผนการให้สมัภาษณ์การฝึกจินตภาพเพื่อสร้างความคุ้นเคยตอ่ 
สถานการณ์ต่างๆ ท าให้มีความมัน่ใจเพราะเสมือนได้ผ่านเหตกุารณ์ต่างๆ มาแล้ว  

5. เพื่ อก าหนดระดับความสามารถ (To Set the Stage for Performance)  
การจินตภาพเป็นทกัษะที่สามารถน าไปบรูณาการเป็นสว่นหนึ่งของแผนการฝึกก่อนการแข่งขนัอยู่ 
เสมอการจินตภาพจะช่วยก าหนดระดับของจิตใจเพื่อพัฒนาความสามารถนักกีฬาสามารถท า
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จิตใจได้สมบูรณ์โดยใช้ความสามารถของตนเองเป็นพืน้ฐานวิธีการนีจ้ะช่วยให้การจินตภาพ
ความรู้สึกก่อนการแข่งขนัและสิ่งที่ให้ความสนใจอีกทัง้ยงัช่วยเปลี่ยนความคิดทางลบโดยการมุ่ง
ความสนใจกบัความรู้สกึที่ดีก่อนการแข่งขนั  

6. เพื่อใช้ในการทบทวนภาพหรือทกัษะ (To Refocus) เม่ือมีการจินตภาพเกิดขึน้
แล้ว สามารถใช้เพื่อนึกทบทวนภาพการฝึกหรือทกัษะที่ต้องการ เช่น เม่ือรู้สึกเฉ่ือยชาเวลาอบอุ่น
ร่างกายการทบทวนภาพความสามารถที่ดีที่สุดหรือภาพการแข่งขันที่ดีที่สุดด้วยการจินตภาพ  
ท าให้เพิ่มความสนใจและความกระตือรือร้น  

7. เพื่อการฟื้นฟู (To Rehabilitate) ช่วงเวลาที่มีการบาดเจ็บและต้องพักฟื้นฟู
สภาพร่างกายสามารถฝึกจินตภาพเพื่อฟืน้ฟสูภาพจิตใจการผ่อนคลายการลดความวิตกกงัวลและ
เป็นการซ้อมทกัษะโดยการทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการกลบัมาฝึกซ้อมและแข่งขนั   

แฮริสและแฮริส (ยศวิน ปราชญ์นคร. 2538: 25–26; อ้างอิงจาก Harris; & Harris. 
1984) กล่าวว่าคุณประโยชน์ของการสร้างจินตภาพที่ มีต่อการแสดงทักษะว่าช่วยเพิ่มการ
ประสานงานในการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการรับรู้ต าแหน่งต่างๆ จดจ า
ขัน้ตอนการแสดงทกัษะที่ถกูต้องซึ่งสามารถสรุปการใช้พลงังานของกล้ามเนือ้ในการปฏิบตัิทกัษะ
ได้อย่างแม่นย าช่วยปรับปรุงแก้ไขความผิดพลาดให้ถกูต้องนอกจากนีก้ารสร้างจินตภาพสามารถ
พัฒนาจิตใจโดยการสร้างความหนักแน่นทางจิตต่อการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ เพื่อการพัฒนา
ทักษะประสบผลส าเร็จสูงสุดอีกทัง้ยังช่วยลดความวิตกกังวลความกลวัเพิ่มระดับการกระตุ้นที่
เหมาะสมสามารถควบคมุตนเองและการมีทศันคติที่ดีโดยการจินตภาพทางบวกซึง่เป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งต่อการพฒันาทกัษะให้มีประสิทธิภาพแต่การสร้างจินตภาพจะไม่ช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการแสดงทกัษะให้ประสบผลส าเร็จได้นอกจากมีการฝึกหดัอย่างสม ่าเสมอควบคู่กบัทกัษะทาง
กายที่ต้องการพัฒนาจนกระทั่งมีการรับรู้ทุกมิติ (Aware of All Dimension) และฝึกหัดจนเป็น
อตัโนมตัิ   

นอกจากนี ไ้วน์เบิ ร์กและกูลด์ (Weinberg; & Gould. 1999 อ้างถึงใน จรัลพงษ์ 
สาหร่ายทอง, 2551) ได้กล่าวถึงคณุประโยชน์ของการใช้จินตภาพว่านกักีฬาสามารถใช้จินตภาพ
ได้หลายลกัษณะเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาทัง้ทกัษะทางกายและทกัษะทางจิต ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเพิ่มพูนสมาธิ (Improve Concentration) โดยสร้างจินตภาพถึงสิ่งที่
ต้องการว่าอยากให้เกิดขึน้อย่างไรในสภาพจริงของการแข่งขนัเป็นการสร้างสมาธิเพื่อไม่ให้จิตใจ
เลื่อนลอย เช่น อาจจินตภาพถึงเหตุการณ์ที่เคยเสียสมาธิบ่อยๆ ยกตัวอย่างเช่น การยิงประตู
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บาสเกตบอลพลาดลืมจังหวะในการเต้นแอโรบิกการส่งลูกพลาดในการเล่นฟุตบอล เป็นต้น  
ให้จินตภาพว่าตนเองมีจิตใจสงบลงและมีสมาธิมุ่งมัน่ในการท ากิจกรรมต่อไปจนส าเร็จด้วยดี  

2. การสร้างความมัน่ใจ (Build Confident) การสร้างความมัน่ใจเป็นหนทางหนึ่ง
ที่จะสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติทักษะกีฬาได้ เช่น หากมีปัญหาในการเสิร์ฟลูก
วอลเลย์บอลในการแข่งขนัที่ผ่านมาท าให้นกักีฬาขาดความมัน่ใจในตวัเองอาจแก้ปัญหาเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจโดยจินตภาพว่า ได้เสิร์ฟลกูอย่างแรงและพุ่งไปยงัต าแหน่งที่ต้องการอย่างแม่นย าจะ
ท าให้นกักีฬามีความมัน่ใจในตวัเองเพิ่มขึน้  

3. การควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์ (Control Emotional Responses) 
อาจจินตภาพสถานการณ์ที่เคยเป็นปัญหาในอดีต เช่น เกิดอาการตวัเกร็งจนท าอะไรไม่ถูกเม่ือมี
ความกดดนัมาก ๆ โมโหตวัเองเม่ือมีการท าผิดพลาดหรือโกรธผู้ตดัสินที่ตดัสินผิดพลาด เป็นต้น  
ให้นักกีฬาสร้างภาพในทางบวกหรือแสดงพฤติกรรมในทางที่ดีจากนัน้ให้จินตภาพว่าตนเอง
ควบคุมสถานการณ์นัน้ได้สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก าหนดความสนใจให้อยู่ที่ลมหายใจและ 
มุ่งสมาธิไปกบังานที่ตนเองได้ท าอยู่  

4. การเรียน รู้และการฝึกทักษะกีฬา (Acquire and Practice Sport Skill) 
ประโยชน์ของจินตภาพข้อนีเ้ป็นข้อที่รู้จกักันดีที่สดุจินตภาพเป็นการฝึกทกัษะกีฬา เช่น การตีลกู
กอล์ฟ การพุ่งแหลน การทรงตัวบนคานทรงตัว (Balance Beam) ซึ่งการแสดงทักษะทุกอย่างนี ้
เกิดขึน้ภายในจิตใจโดยสามารถใช้จินตภาพเพื่อขดัเกลาทกัษะต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้หรือแก้ไข
ข้อบกพร่องเฉพาะจุดที่ต้องการให้ปรับปรุงให้ดีขึน้ โดยการสร้างจินตภาพว่าได้แก้ไขข้อบกพร่อง
นัน้แล้วและสามารถสร้างจินตภาพถึงทกัษะนัน้ๆ ได้อย่างถกูต้องและสมบรูณ์ เช่น ครูพลศกึษาให้
นกัเรียนสร้างภาพในใจในการม้วนหน้าม้วนหลงัที่ถูกต้องในขณะที่นกัเรียนก าลงัยืนต่อแถว ก่อน
ท าการฝึกครัง้ตอ่ไปจินตภาพมีประโยชน์อย่างยิ่งในขณะที่อยู่วา่งๆ ในช่วงของการรอคอย  

5. การเรียน รู้และฝึกยุทธวิ ธี  (Acquire and Practice Strategy) จินตภาพ
สามารถใช้ฝึกยุทธวิธีการเล่นได้ทัง้กีฬาประเภทบุคคลและกีฬาประเภททีม  เช่น ผู้ เล่นต าแหน่ง
ตวัรับในกีฬาอเมริกนัฟุตบอลอาจสร้างภาพในใจถึงวิธีการในการหยดุฝ่ายตรงข้ามและจะต้องท า
อย่างไรให้แย่งลกูมาครอบครองได้  

6. ควบคุมความเจ็บปวดและการบาดเจ็บ  (Cope with Pain and Injury)  
จินตภาพสามารถใช้ในการควบคุมความเจ็บปวดและการบาดเจ็บได้  เช่น นักกีฬาที่ได้รับการ
บาดเจ็บจะถกูงดไม่ให้ลงแข่งขนัท าให้เกิดความรู้สกึหงดุหงิดวิตกกงัวลและกลวัทกัษะที่มีอยู่เสื่อม
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หายไปการสร้างจินตภาพจะช่วยให้นกักีฬาเลิกเสียใจหรือโทษตวัเองโดยให้สร้างภาพในใจวา่ได้ฝึก
ทกัษะตา่ง ๆ ซึง่จะมีสว่นช่วยฟืน้ฟใูห้ร่างกายกลบัสูส่ภาพปกติได้เร็วยิ่งขึน้  

จากการที่ได้ศึกษามาในข้างต้นกล่าวสรุปได้ว่าการจินตภาพจะช่วยให้การแสดง
ทักษะปฏิบัติทาการกีฬาให้มีประสิทธิภาพท าให้เกิดความมั่นใจความเช่ือมั่นในตนเองมีสมาธิ
สง่เสริมให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบตัิทกัษะต่างๆ ช่วยสร้างความคุ้นเคยช่วยฟืน้ฟทูกัษะต่างๆให้
พฒันาสามารถน าไปใช้กับการฝึกกีฬาเป็นเทคนิคที่ส าคญัในการน ามาใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาให้
สมบรูณ์แบบและมีประสิทธภาพ 

 
4. กีฬาเปตอง 

4.1 ประวัตกิีฬาเปตอง (Petanque) 
กีฬาเปตองได้ด าเนินการแข่งขนัเป็นทางการครัง้แรกในปี ค.ศ.1910 ที่เมืองลาซิโอต้า 

(La Ciotat) ภาคใต้ของฝร่ังเศสแถบใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หลังจากนัน้ได้แพร่หลายไปใน
ประเทศต่าง ๆ ทั่วทวีปยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย แอฟริกา และเอเชีย มีการแข่งขันเปตอง  
ชิงชนะเลิศแห่งโลกครัง้แรกเม่ือ ค.ศ.1959 ที่เมืองสปา ประเทศเบลเยี่ยม นกัเปตองจากฝร่ังเศสได้
ครองต าแหน่งชนะเลิศ (สมจติร ทองประดบั, 2530) 

ส าหรับประเทศไทยนัน้กีฬาเปตองได้แพร่หลายเข้ามาเม่ือปี พ.ศ. 2518 โดยการริเร่ิม
ของนายจนัทร์ โพยหาญ ซึง่เป็นผู้บกุเบิกและน ากีฬาเปตองเข้ามาเผยแพร่ให้คนได้รู้จกัเป็นคนแรก 
แต่ขณะนัน้ยังขาดอุปกรณ์การเล่นจึงได้ปรึกษาและชักชวนนายดนัย ตรีทัศนถา วร และ 
นายชยัรัตน์ ค านวณ ซึ่งเป็นนกัธุรกิจเป็นผู้ลงทุนสัง่ลกูเปตองเข้ามาจ าหน่ายเผยแพร่ในเมืองไทย 
ต่อมาได้มีการจัดตัง้สมาคมเปตองและโปรวังซาลแห่งประเทศไทย เม่ือวันที่ 18 พฤศจิกายน  
พ.ศ.2519 โดยมีนายศรีภูมิ ศุขเนตร เป็นนายกสมาคม มีส านักงานตัง้อยู่  ณ ยิมเนเซี่ ยม 1  
สนามกีฬาแห่งชาติ เลขที่ 154 ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวน กรุงเทพมหานคร ต่อมา
นายชัย รัตน์  ค านวณ  เป็นนายกสมาคม ระหว่างปี  พ .ศ.2523 – 2526 เม่ือปี  พ .ศ.2521  
สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนีทรงเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรที่ เข่ือนห้วยหลวง  
จงัหวดัอดุรธานี นายจนัทร์ โพยหาญ ได้ตามเสด็จและน าอปุกรณ์กีฬาเปตองไปแนะน าวิธีการเล่น
ให้แก่ข้าราชบริพารซึ่งพระองค์ทางโปรดปรานมากทรงรับสัง่ว่า “พระองค์เคยเล่นกีฬาประเภทนี ้
ตัง้แต่พระองค์มีพระชนมายุ 30 กว่า กีฬาเปตองมีประโยชน์มากได้ทัง้บริการร่างกายเพื่อให้
สขุภาพดีและสร้างสรรค์ความสามคัคีในหมู่คณะซึ่งมีประโยชน์มากมายส าหรับคนไทยขอให้นาย
จนัทร์ โพยหาญ จงท าหน้าที่ต่อไปพระองค์จะช่วยสง่เสริมและเผยแพร่ให้อีกทางหนึง่” 
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กีฬาเปตองเร่ิมเป็นที่ รู้จักและนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายมากขึน้ทั่วทุกภาคของ
ประเทศเพราะพระองค์ทรงช่วยเผยแพร่อย่างต่อเนื่ องพระองค์ท่านก็ทรงให้มีการจัดให้มีการ
แข่งขันเปตองขึน้และทุกครัง้ท่านก็จะทรงร่วมในการแข่งขันทุกครัง้บางครัง้ทางรับสั่งว่า  
“เปตองเป็นยาวิเศษส าหรับฉัน” ด้วยเหตุนีน้ักกีฬาเปตองทั่วประเทศไทยจึงให้สมญานาม  
กีฬาเปตองวา่ “กีฬาสมเด็จย่า” 

วนัที่ 9 ตลุาคม พ.ศ.2527 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้ารับสมาคมเปตองและโปรวังซาลแห่งประเทศไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ และวันที่ 22 เมษายน 
พ.ศ.2530 เปลี่ยนช่ือสมาคมเปตองเป็น “สหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี” ส านกังานตัง้อยู่ ณ 2088 อินดอร์สเตเดียม การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ถนนรามค าแหง หวัหมาก กรุงเทพมหานคร 10240 

ปัจจบุนักีฬาเปตองมีการบรรจเุข้าในการแข่งขนัในกีฬาของส่วนราชการต่างๆ รวมทัง้
ภาคเอกชนด้วย เช่น กีฬาแห่งชาติ กีฬากองทัพไทย กีฬามหาวิทยาลยั กีฬาของกระทรวงต่าง  ๆ
กีฬารัฐวิสาหกิจ เป็นต้น (นิพนธ์ นครภกัดี & เอนก ภกู๊ก, 2535) 

4.2 ประโยชน์ของกีฬาเปตอง 
4.2.1 พฒันาทางด้านร่างกาย 

ก.ก าลังแขน ผู้ เล่นจะต้องฝึกการใช้ก าลังทัง้นิว้มือ ข้อมือ ข้อศอก และหัวไหล ่  
ให้สมัพนัธ์กนั เพื่อการบงัคบัลกูให้ได้จงัหวะและระยะที่ต้องการ 

ข.ก าลงัขา เท่าที่สถิติโดยประมาณจากการแข่งขนัระดบัชาตินัน้ ผู้ เลน่จะต้องเดิน
กลับไปกลับมาตามความยาวของสนาม คือ 15 เมตร  และความกว้างของสนาม คือ 4 เมตร  
ในระยะ 2 ชั่วโมงต่อ 1 เกม (13 คะแนน) ในระหว่างนัน้อาจจะนั่งงอเข่าเพื่อ “วางหรือเข้าลูก”  
หรืออาจจะยื่นเพื่ อ “ยิงหรือตีลูก” ถ้านักกีฬาไม่ ฝึกฝนอย่างสม ่ าเสมอแล้วจะท าให้ เกิด 
ความเมื่อยล้า 

ค.สายตา กีฬาเปตองยงัช่วยให้เกิดการท างานที่สมัพนัธ์กนัระหว่างสายตาและ
มือเนื่องจากจ าเป็นต้องใช้สายตากะระยะทางพิจารณาแง่มมุ ทิศทางที่เข้า-ตี หรือโยนลกูเพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ 

4.2.2 พฒันาการทางด้านสติปัญญา 
กีฬาเปตองเป็นเกมการเล่นที่จ าเป็นต้องอาศยัการคิดคาดคะเนค านวณและการ

อ่านเกมการเล่นอย่างจริงจังซึ่งถ้าเล่นผิดพลาดแม้แต่ลุกเดียวก็อาจท าให้ทีมแพ้ได้ทันทีแต่ใน
ขณะเดียวกนันอกจากการคิดหาวิธีการเลน่ “เกมรุก” เพื่อเป็นการบงัคบัคู่ต่อสู้ให้เล่นไปตามเกมที่
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เราวางไว้อีกทัง้ยังจ าเป็นต้องพร้อมที่จะคิด “เกมรับ” เม่ือพบคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าเพื่อ “พลิกเกม”  
การเลน่ไม่ให้เป็นฝ่ายที่เสียเปรียบคูต่่อสู้  

4.2.3 พฒันาทางด้านจิตใจ 
ก.กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่ต้องร่วมเล่น “เป็นทีม”ในบางครัง้ ฉะนัน้วีธีการเล่น

จะต้องเข้าถึงจิตใจผู้ ร่วมทีมเป็นอย่างยิ่งในระหว่างการเลน่ถ้ามีการต่อวา่กนัแม้แต่เพียงครัง้เดียวก็
อาจท าให้ทีมเป็นฝ่ายแพ้ได้ทันทีเพราะจะท าให้ความนึกคิดหรือจิตใจเกิดความขัดแย้งกันขึน้  
อนัเป็นผลท าไห้การเลน่ขาดประสิทธิภาพ 

ข.นอกจากนีย้งัช่วยให้ได้รู้จกัเป็นบคุคลที่ยอมรับฟังความคิดเห็นและเหตผุลของ
ผู้ ร่วมทีมในกรณีที่ต้องการปรึกษาวางแผนร่วมกนัในระหวา่งการแข่งขนั 

4.2.4 พฒันาด้านสมาธิ 
การเล่นเปตองนัน้สมาธิเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักกีฬาไม่ว่าจะเล่น

ประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้ เล่นจะต้องฝึกการวางเฉยให้ได้ต้องไม่วิตกกังวลเกินไปไม่ท้อถอย 
ไม่ตัง้ความหวงัมากเกินไปและที่ส าคัญต้องไม่ใส่ใจต่อเสียงของผู้ชมรอบข้างสนามไม่ว่าจะเป็น
เสียงเชียร์เสียงข่มขวญัหรือแม้แต่เสียงสอนเกมการเล่นเพราะจะท าให้เกิดความสบัสนไม่แน่ใจ 
และขาดสมาธิอนัจะมีผลโดยตรงตอ่ความสามารถของตนเองในการเลน่เปตอง 

4.2.5 พฒันาทางด้านสงัคม 
ก.กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่เล่นง่ายในสายตาของคนไทยฉะนัน้จึงมีผู้ นิยมเล่นกัน

อย่างแพร่หลายและเป็นจ านวนมากประเภทหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีการจดัการแข่งขนักีฬาเปตองตาม
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนเพื่อจะได้มาพบปะสงัสรรค์กนัได้รู้จกักนัและร่วมสนกุสนาน
สามคัคีกนันบัเป็นการสร้างสงัคมอนัดีแก่นกักีฬาที่มาร่วมแข่งขนัโดยแท้จริง 

ข.นอกจากนัน้กีฬาเปตองยังได้เข้ามามีบทบาทในทางการกุศลตลอดมาใน
ปัจจบุนั 

4.3 วิธีการเล่นเปตอง 
ก. การเลน่กีฬาเปตองนิยมเลน่กนัอยู่ 3 แบบ คือ 

1. แบบตวัตอ่ตวั 
2. แบบสองคนตอ่สองคน 
3. แบบสามคนต่อสามคน (ซึง่นิยมเลน่แบบนีก้นัมาก) 
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หมายความว่าการเล่นแต่ละเกมจะต้องแบ่งผู้ เล่นออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายละ
เท่าๆ กนัตัง้แต่ 1 ถึง 3 คน ลกูเปตองของแต่ละฝ่ายมีลายหรือลกัษณะแตกต่างกนัอย่างเห็นได้ชดั
และก าหนดให้ใช้ลกูเปตองในการเลน่ตามจ านวนดงันี ้

1. แบบตวัตอ่ตวั ให้แต่ละคนมีลกูเปตอง 3 หรือ 4 ลกู 
2. แบบสองต่อสอง ให้ผู้ เล่นของแต่ละฝ่ายถือลูกเปตองคนละ 3 ลูก  

รวมฝ่ายละ 6 ลกู 
3. แบบสามต่อสาม ให้ผู้ เล่นของแต่ละฝ่ายถือลูกเปตองคนละ 2 ลูก  

รวมฝ่ายละ 6 ลกู 
หมายเหต ุจะมีลกูเปตองในสนามเกินกวา่ 12 ลกูไม่ได้ 

ข. วิธีเลน่ 
เม่ือแบ่งผู้ เลน่ออกเป็นสองฝ่ายแล้วให้เร่ิมเลน่ตามล าดบัขัน้ตอน ดงันี ้

1. เร่ิมด้วยการเสี่ยงโยนเหรียญเพื่อตดัสินวา่ฝ่ายใดจะเป็นผู้ เร่ิมเลน่ก่อน 
2. ฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงเป็นฝ่ายเร่ิมก่อนโดยผู้ เล่นคนใดคนหนึ่งเลือกจุดเร่ิม 

แล้วเขียนวงกลมลงบนพืน้ ณ จดุนัน้ เส้นผ่าศนูย์กลางของวงกลมประมาณ 35-50 เซนติเมตร 
3. เม่ือเขียนวงกลมเสร็จฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงคนหนึ่งคนใดจะต้องเข้ายืนใน

วงกลมแล้วโยนลูกเป้าให้ออกไปในระยะไม่ต ่ากว่า 6 เมตรและไม่เกิน 10 เมตร ส าหรับผู้ ใหญ่  
ไม่ต ่ากวา่ 6 เมตร และไม่เกิน 9 เมตรส าหรับเยาวชน ไม่ต ่ากวา่ 5 เมตร และไม่เกิน 9 เมตร ส าหรับ
ยุวชนไม่ต ่ากว่า 4 เมตรและไม่เกิน 8 เมตร ส าหรับเด็กเล็ก (กติกาสากลการเล่นเปตองสหพันธ์ 
เปตองนานาชาติ) โดยลกูเป้าต้องตกนิ่งและอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ ก าแพง ขอบสนาม
ทัง้สามด้านในรัศมีไม่ต ่ากว่า 1 เมตร ถ้าโยนลกูเปา้ไม่ได้ระยะตามที่ก าหนด ผู้ โยนจะต้องโยนใหม่ 
และจะต้องโยนให้อยู่ในระยะภายใน 3 ครัง้ หากครบ 3 ครัง้แล้วยังไม่ถูกต้องตามกติกา  
จะต้องเปลี่ยนให้อีกฝ่ายหนึง่เป็นผู้ โยนลกูเปา้แทน 

4. เม่ือโยนลูกเป้าได้ถูกต้องแล้วฝ่ายที่ชนะการเสี่ยงจะต้องเป็นฝ่ายโยน 
ลกูเปตองให้ไปตกและหยดุอยู่ใกล้ลกูเปา้ให้มากที่สดุ 

หมายเหต ุขณะโยนลกูเปตองเท้าทัง้สองข้างจะต้องสมัผสัพืน้ภายในวงกลม 
ห้ามเหยียบเส้นห้ามยกเท้าและต้องคอยให้ลกูเปตองตกพืน้นิ่งก่อนจงึจะขยบัเท้าออกจากวงกลม 

5. ผู้ เล่ น อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง เ ร่ิม เล่ น บ้ างโดย เข้า ไปยื น อยู่ ภ าย ในวงกลม  
โยนลกูเปตองเป็นคนถดัไปโดยจะต้องพยายามให้ลกูเปตองเข้าใกล้ลกูเป้ามากกว่าลกูเปตองของ
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อีกฝ่ายหนึง่ถ้ายงัเสียเปรียบอยู่ก็ต้องโยนจนกวา่จะได้เปรียบ (คือลกูอยู่ใกล้กวา่) เมื่อได้เปรียบแล้ว
อีกฝ่ายหนึง่จะมีสิทธิโยน 

หมายเหตุ การโยนลูกเปตองของผู้ เล่นในฝ่ายเดียวกันนัน้หากว่ายัง
เสียเปรียบอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ผู้ เล่นแต่ละคนจะโยนคนเดียวทัง้ 2 ลกู (หรือ 3 ลกู หากเล่นแบบสองต่อ
สอง) ก็ได้หรือโยนทีละลกูแล้วเปลี่ยนให้ผู้ เล่นในทีมเดียวกนัมาโยนสลบัก็ได้จนกว่าลกูเปตองของ
ทีมตนจะได้เปรียบ 

6. หากฝ่ายใดโยนลูกหมดก่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะโยนลูกที่ เหลือจนหมด  
และต้องพยายามให้ลกูของฝ่ายตนเข้าใกล้เปา้ (ลกู) ให้มากที่สดุ 

ค. การนบัคะแนน 
การนบัคะแนนให้นบัเม่ือทัง้สองฝ่ายโยนลกุหมดแต่ละเกมลกูเปตองของฝ่ายใด

อยู่ใกล้ลกูเปา้มากที่สดุโดยไม่มีลกูของฝ่ายตรงข้ามขวางกัน้ฝ่ายนัน้จะได้คะแนนลกูละ 1 คะแนน 
ง. การตดัสินผู้ชนะ 

ฝ่ายชนะคือฝ่ายที่ท าคะแนนถึงเกมส์ก่อน คือ  
ก.เกมส์ส าหรับการฝึกซ้อม 9 คะแนน  
ข.เกมส์ส าหรับการแข่งขนัรอบแรกหรือรอบคดัเลือก 11 คะแนน  
ค.เกมส์ส าหรับการแข่งขนัรองชิงชนะเลิศหรือชิงชนะเลิศ 13 คะแนน  
การแข่งขันกีฬาเปตองจะตัดสินแพ้ชนะกันภายในเกมเดียวส่วนจะก าหนด

เกมส์ 11 หรือ 13 คะแนนนัน้ ขึน้อยู่กบักรรมการจดัการแข่งขนัจะก าหนดตามความเหมาะสม 
ข้อแนะน าส าหรับผู้เล่นใหม่ 

1. การโยนลูกที่ถูกต้องควรโยนแบบคว ่ามือซึ่งจะสามารถควบคุมให้เกิดแรง
เหนี่ยวรัง้ได้หากโยนหงายมือจะท าให้ลกูวิ่งไปไกลเกิดระยะที่ต้องการ 

2. ลูกเปตองของแต่ละฝ่ายที่แข่งกันจะต้องมีลายหรือลักษณะเนือ้โลหะที่
แตกตา่งกนัอย่างเห็นได้ชดั 

3. การโยนลูกเป้าครัง้แรกลูกเป้าจะต้องตกนิ่งบนพืน้ห่างจากหน้าวงกลมที่ยืน
ตามกติกา 

4. การยืนขณะโยนลูกเปตองขาทัง้สองจะต้องสัมผัสพืน้อยู่ภายในวงกลม  
ห้ามเหยียบเส้นวงกลมจนกว่าลกูจะตกถึงพืน้หากยกเท้าใดเท้าหนึ่งหรือเหยียบเส้นวงกลมถือเป็น  
การฟาว์ลผิดกติกาและเป็นลกูเสีย 

วิธีและข้อเสนอแนะการฝึกเปตองขัน้พืน้ฐาน 
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ถ้ามองกนัอย่างผิวเผินแล้วจะรู้สกึว่าเป็นกีฬาที่เลน่ได้ง่ายมากมีความสนกุสนาน
ที่ซ่อนเร้นอยู่ในตวัคนที่ไม่เคยเล่นกีฬาเปตองมาก่อนเลยก็สามารถเล่นได้อย่างไม่ยากนักเพราะ
อย่างน้อยกีฬาเปตองก็ใกล้เคียงกับกีฬาพืน้บ้านของไทยเรา คือ หยอดหลมุ ทอยกอง หรือสะบ้า 
แต่ถ้ามองให้ลกึซึง้แล้วจะพบว่าเปตองเป็นกีฬาที่เล่นให้เก่งได้ยากเพราะเปตองเป็นกีฬาที่มีความ
ละเอียดอ่อนมากจ าเป็นต้องใช้เทคนิคหลายรูปแบบถ้าจะน ามาเล่นเพื่อการออกก าลังกายก็
เพียงแต่โยนให้ใกล้ลกูเปา้ตีให้ถกูลกูของฝ่ายตรงข้ามเท่านัน้นก็พอใจแล้ว 

เปตองเป็นกีฬาประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางดังจะเห็นได้ว่ามี  
การตื่นตวักนัมากโดยมีการจดัการแข่งขนัในรายการต่างๆ ขึน้ตลอดปีและมีนกักีฬาเปตองเกิดขึน้
มากมายดงันัน้ก่อนที่จะเร่ิมหดัเล่นเปตองนักกีฬาที่หดัใหม่จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และท า
ความเข้าใจเก่ียวกบัพืน้ฐานในการเลน่รวมทัง้กติกาสากลอย่างถกูต้อง ซึง่ประกอบด้วย 

1. การบริหารร่างกายก่อนและหลงัการฝึก 
2. ลกัษณะการจบัลกูเปตอง 
3. หลกัการบงัคบัลกูเปตอง 
4. แรงท่ีมาแห่งการตีลกูเปตอง 
5. ลกัษณะท่าทางของการตีลกูเปตอง 
6. เปา้หมายในการเข้าและตีลกูเปตอง 
7. สมาธิ ก าลงักาย พลงัจิตและการควบคมุอารมณ์ 
8. ความเชื่อมัน่ในตวัเอง การอา่นเกม การแก้เกมทัง้เกมรุกและเกมรับ 
9. พืน้ฐาน เทคนิคตา่ง ๆ ในการเลน่เดี่ยว คู ่และทีม 3 คน 
10. กติกาเปตอง 

สิ่งต่างๆ เหลา่นีจ้ าเป็นอย่างยิ่งที่นกักีฬาเปตองต้องสนใจเรียนรู้และท าความ
เข้าใจอย่างละเอียดถ่ีถ้วนและถกูต้องเพราะสิ่งต่างๆ ที่กลา่วมานีจ้ะน ามาประกอบกนัเป็นทกัษะใน
การเลน่เกมอนัเป็นสิ่งที่จะช่วยพฒันาและยกระดบัฝีมือให้สงูขึน้ได้ทกัษะต่างๆ เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ได้
อยู่ที่ตวัของนักกีฬาเองที่จะต้องเพียรพยายามศึกษาค้นคว้าทัง้ทางทฤษฎีและการปฏิบตัิมีความ
ตัง้ใจในการฝึกซ้อมอย่างจริงจงั 

 
การบริหารร่างกายก่อนและหลังการฝึก 

นักกีฬาที่หัดใหม่มักจะมองข้ามความส าคัญของการบริหารร่างกายก่อนและ  
หลงัการฝึกซ้อมการบริหารร่างกายเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งส าหรับนกักีฬาทกุคนและต้องปฏิบตัิเป็น
ประจ าก่อนและหลงัการฝึกซ้อมทุกครัง้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ระบบภายในต่างๆ ของร่างกายที่



  36 

ตื่นตัวระบบประสาทมีความฉับไวในการรับค าสั่งจากสมอง ระบบการหายใจท างานได้สะดวก 
หวัใจสบูฉีดโลหิตได้ดี หลอดเลือดมีการขยายตวัท าให้การหมนุเวียนของโลหิตเป็นไปโดยสะดวก
และสม ่าเสมอปอดมีการขยายตัวท าให้มีความจุของปอดในการน าออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้
เพียงพอและนอกจากนัน้ยังท าให้กล้ามเนือ้ส่วนต่าง ๆ เกิดความยืดหยุ่น แข็งแรงและทนทาน 
พร้อมที่จะรับการฝึกทัง้ยงัเป็นการปอ้งกนัการบาดเจ็บท่ีเกิดจากการเลน่และการฝึกซ้อมได้อีกด้วย 

 
ลักษณะการจับลูกเปตอง 

ลกัษณะการจบัลกูเปตองสว่นมากแล้วนกักีฬาที่ฝึกหดัใหม่จะมีความกงัวลและมี
ปัญหาคือ เกรงว่าคนอื่นจะมองว่าจบัไม่ถกูวิธีตามความเป็นจริงแล้วการจบัลกูที่ถกูวิธีนัน้ไม่มีการ
ก าหนดหรือบญัญัติไว้ในกติกาตายตวัขึน้อยู่กบัความถนดัของบุคคลนัน้  ๆ มากกว่า ดงัจะสงัเกต
ได้จากนกักีฬาสว่นใหญ่มกัมีวิธีการจบัลกูไม่ค่อยจะเหมือนกนันอกจากจะมีการเลียบแบบตามคน
ที่เล่นได้เก่งหรือลองจบัดแูล้วมนัเหมาะส าหรับเราก็จบัแบบนัน้มีข้อแนะน าเพียงว่า “ไม่ควรจบัลกู
ให้แน่นหรือหลวมเกินไปเพราะถ้าจบัแน่นเกินไปจะเกิดความเม่ือยล้าหากจบัหลวมเกินไปจะท าให้
เกิดความไม่เที่ยงตรงหรืออาจท าให้หลดุมือได้” จะหงายมือหรือคว ่ามือก็ได้แต่โดยทัว่ไปแล้วการ
หงายมือจะบงัคบัลกูได้ยากกว่าการคว ่ามือเพราะลกัษณะการจบัลกูแบบการคว ่ามือนัน้สามารถ
บงัคบัลกูให้วิ่งไปในระยะที่ต้องการได้ง่ายกวา่ 

หลักการบังคับลูกเปตอง 
หลักการบังคับลูกเปตองส าหรับนักกีฬาที่ฝึกหัดใหม่ๆ มักจะประสบปัญหา

เก่ียวกบัการบงัคบัลกูเปตองเป็นอย่างมากสาเหตอุาจจะมาจากการฝึกที่ผิดหรือการไปจ าวิธีการ
จากผู้ อื่นแล้วน ามาฝึกด้วยตนเองอย่างผิดๆ โดยขาดการแนะน าหรือสาธิตจากผู้ รู้หรือผู้ มี
ประสบการณ์หรือจากการฝึกที่ฝืนกบัธรรมชาติของตนเอง 

การฝึกการบังคับลูกเปตองไม่ว่าจะเป็นลูกเข้า ลูกตี ลูกหมุนซ้าย ลูกหมุนขวา 
หรือลูกหมุนกลับหลัง (สกรู) ปลายนิว้มือละข้อมือมีส่วนส าคัญเป็นอย่างมากในการบังคับลูก  
ซึง่แยกได้ ดงันี ้

การเข้าหรือการโยนลูกเปตองเกาะลูกเป้า 
การโยนลกูเปตองเกาะลกูเปา้ (แก่น) ที่นิยมเลน่กนัอยู่ทัว่ไปมี 2 แบบ คือ 

การโยนลกูเลียด และการโยนลกูโดง่ ซึง่ขึน้อยู่กบัสภาพสนามวา่มีความเหมาะสมจะใช้ทกัษะใด 
1.ใช้ความสงัเกตและจดจ าปัญหาตา่งๆ ที่เกิดขึน้ทัง้คูต่่อสู้และของตวัเอง 
2.ศึกษาพืน้สนามที่ใช้ฝึกหรือแข่งขันว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น แข็ง 

เรียบ ขรุขระ ลาดเอียง ฝืด และอื่น ๆ 
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3.หาจดุตกและจดุผ่านของลกูที่จะโยนเข้าหาลกูเปา้ 
4.ยืนหรือนัง่อยู่ในวงกลมลกัษณะการทรงตวัที่มัน่คงไม่เอนไปเอนมา 
5.ก่อนปลอ่ยลกูท าสมาธิให้นิ่งก าหนดเปา้หมายและค านวณระยะทางให้

พอเหมาะ 
6.ใช้เวลาภายใน 1 นาที 
การเข้าเกาะลกูเป้ามี 2 ลกัษณะ คือ นั่งและยืน ไม่ว่าจะเป็นการนัง่หรือ

ยืนเท้าทัง้สองข้างต้องอยู่ในวงกลมและไม่เหยียบเส้นแต่นกักีฬาเปตองทัว่ไปจะใช้วิธีนัง่มากกว่า 
เพราะสะดวกในการบงัคบัลกูสว่นการยืนนัน่จะใช้เฉพาะลกูไกลตัง้แต่ประมาณ 10 เมตร ขึน้ไป 

ก. การนัง่ นั่งบนเส้นเท้าข้างใดข้างหนึ่งหรือทัง้สองข้างโดยเขย่งเท้า
ทัง้สองขึน้เพื่อเวลาเข้าลกูมือจะได้ไม่ถกูกบัพืน้การนัง่ถือว่าเกป็นฐานที่ใหญ่และมัน่คงโอกาสที่ลกู
จะฟาล์วมีน้อยมากและเวลาโยนลกูให้หกัข้อมือลงเหวี่ยงแขนและสะบดัข้อมือไปข้างหน้าค านวณ
น า้หนกัแรงที่สง่ลกูให้เหมาะกบัระยะที่ลกูเปา้อยู่ใกล้หรือไกลเพียงใด 

ข. การยืนให้ยืนในท่าที่ถนดัท่ีสดุจะยืนเท้าคูห่รือมีเท้าน าเท้าตามก็ได้ 
แต่เวลาโยนลกูก่อนลกูตกถึงพืน้อย่ายกเท้าโดยเด็ดขาดการโยนลกูนีก้็เหมือนกบัการนัง่โยน 

ลักษณะการเข้ามี 3 แบบ คือ 
1. การปล่อยลกูระยะใกล้โยนลกูให้ตกตัง้แต่จุดโยน (วงกลม) แต่ไม่เกิน 

3 เมตร ใช้แรงเหวี่ยงจากแขนข้อมือและปลายนิว้ส่งลูกระยะทางที่ลูกวิ่งเข้าหาเป้าจะมีระยะ
ทางไกลทิศทางของลกูอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายตามลกัษณะของพืน้สนามการโยนลกูนีเ้หมาะ
ส าหรับพืน้สนามเรียบเท่านัน้ 

2. การโยนลกูระยะกลาง (ฮาฟดร็อฟ) โยนลกูให้ตกเกือบกึ่งกลางระหวา่ง
จดุโยนกบัลกูเปา้การโยนลกูนีโ้ยนให้สงูกวา่การปลอ่ยลกูระยะใกล้และทกุลกูที่โยนออกไปต้องเป็น
ลกูที่หมนุกลบัหลงั (ลกูสกรู) สิ่งส าคญัที่สดุของการโยนลกูนี ้คือ จดุตก การโยนลกูนีเ้หมาะส าหรับ
พืน้สนามที่ไม่เรียบเป็นหลมุและพืน้สนามแข็งขรุขระหรือจดุตกของการปล่อยลกูระยะใกล้เป็นหลมุ
ไม่สามารถหาจดุตกได้ 

3. การโยนลูกโด่ง (ดร็อฟ) การโยนลูกนีต้้องโยนให้สูงกว่าการโยนลูก
ระยะกลางแต่ต้องให้ลกูหมนุกลบัหลงั (สกรู) มากกว่าการโยนลกูระยะกลางการโยนลกูนีจ้ดุตกมี
ความส าคัญมากเหมาะส าหรับสนามที่ ไม่ เรียบเปียกแปะเป็นหลุมเป็นบ่อเนื่องจากการ
แข่งขนัแมทธ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยสว่นมากจะแข่งกลางแจ้งดงันัน้โอกาสที่สนามจะถกูฝนจึงมีอยู่
มากการโยนลกูนีต้้องโยนให้ลกูตกเกือบถึงลกูเปา้หรือห่างจากลกูเปา้ประมาณ 50-100 เซนติเมตร 
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ทัง้นีต้้องแล้วแต่พืน้สนาม อีกประการหนึ่งสนามที่ใช้ในการแข่งขนัชิงแชมป์โลกโดยทั่ว  ๆไปเป็น
สนามเห็นเม็ดใหญ่รองพืน้ด้วยทราย นักกีฬาเปตองของแต่ละประเทศส่วนมากนิยมใช้ลกูนีม้าก
ที่สดุ 

 
การตีลูกเปตอง 

แม้ว่านักกีฬาที่มีร่างกายแข็งแรงออกแรงเหวี่ยงตีลูกอย่างเต็มที่แล้วก็
ตามแต่ลกูก็ยงัไม่พุ่งไปถูกลกูของฝ่ายตรงข้ามบางครัง้ไม่ถึงบางครัง้ก็เลยไปบางครัง้ไปด้านซ้าย
หรือขวาผู้ เลน่มีความยากล าบากในการบงัคบัลกูสาเหตอุาจเนื่องมาจากข้อบกพร่อง ดงันี ้

1. ผู้ เลน่จบัลกูไม่ถกูวิธีและขาดสมาธิ 
2. ผู้ เลน่อาจตีลกูเร็วหรือข้าเกินไป 
3. การประสานงานของแรงตีลกูไม่ถกูจงัหวะ 
4. การวางตวัและการวางเท้าผิดจากความถนดัของตวัเอง 
5. แขนงอหรือแกวง่ขณะตีลกู 
6. ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง 
7. ขาดการฝึกซ้อมหรือเว้นระยะการฝึกซ้อมนานเกินไป 
8. ลกูเปตองมีขนาดและน า้หนกัไม่สมดลุกบัมือ 

แรงที่ใช้ในการตีลูก 
การตีลูกแต่ละครัง้ไม่ว่าจะแรงหรือค่อยนอกจากการจับลูกให้ถูกวิธี  

การวางตวัและการวางเท้าที่ถกูต้องแล้วจะต้องประกอบไปด้วยการประสานงานของแรงที่ใช้ในการ
ตีลกูที่มาจาก 3 แหลง่ใหญ่ ๆ คือ 

1. แรงเหวี่ยงของแขน 
2. แรงเกิดจากการดีดตวดัข้อมือและนิว้มือ 
3. แรงท่ีเกิดจากก าลงัขาทัง้สองข้าง โดยการย่อเข่าเลก็น้อย 

ลกัษณะการตีลกูมี 2 แบบ คือ 
1. การตีลกูเลียดนักกีฬาเปตองของไทยส่วนมากมักชอบตีลูกเลียด

หรือที่เรียกว่า “ตีไลน์” การตีลกูนีจ้ะมีลกัษณะเช่นเดียวกบัการปล่อยลกูระยะใกล้แต่ใช้ความแรง
มากกว่าลกูนีเ้หมาะส าหรับการตีในสนามเรียบเท่านัน้และทิศทางของลกูที่ตีไปหาความแน่นอน
ไม่ได้ นกักีฬาที่ถนดัแต่ตีลกูนีจ้ะเสียเปรียบคู่ต่อไปหากมีลกูของฝ่ายตวัเองหรือลกูของคู่ต่อสู้บงัอยู่
ถ้าหากตีลกูถึงตวัไม่ได้ควรฝึกนีลกูดร็อฟโค้งหรือลกูดร็อฟกระทบจะช่วยเสริมให้การตีลกูเลียดมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ซึ่งลูกดร็อฟกระทบนี ฝึ้กได้ยากมากต้องหาผู้ ที่ มีความสามารถหรือมี
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ประสบการณ์ให้ค าแนะน าเพราะถ้าฝึกด้วยตนเองอย่างผิด ๆ แล้วจะยากต่อการแก้ไขในภายหลงั 
วิธีการฝึกมีดงันี ้

1.1 หาจดุตกของลกูซึง่ควรเป็นพืน้ที่เรียบที่สดุ 
1.2 จุดตกของลกูไม่ควรห่างจากลกูที่ตีเกิน 2 เมตร เพราะถ้ายิ่ง

ห่างมาก ทางวิ่งของลกูก็ยิ่งมีระยะทางมากขึน้ มีโอกาสเปลี่ยนแปลงทิศทางมากขึน้ 
1.3 ก่อนที่จะตีลกูต้องมีสมาธิและความเช่ือมัน่ในตวัเอง 
1.4 ฝึกการประสานงานของแรงที่ใช้ในการตี เช่น แขน ข้อมือ  

นิว้มือและขาทัง้สองข้าง 
1.5 ฝึกอย่างสม ่าเสมอและจริงจงั 

2. การตีลกูถึงตวัหรือที่เรียกวา่ “ลกูเจาะ” ลกูนีเ้หมาะกบัสภาพสนาม
ทกุรูปแบบและเป็นลกูที่นกักีฬาเปตองทัว่โลกนิยมใช้กนัมากที่สดุเนื่องจากการฝึกตีลกูนีห้ากตีได้
อย่างแม่นย าลกูที่ตีไปถูกลกูของคู่ต่อสู้และเป็นจงัหวะเดียวกนัที่ตกถูกพืน้พอดีลกูนัน้มีโอกาสอยู่
แทนที่ลกูของคู่ต่อสู้ได้ด้วยและการฝึกตีลกูนีจ้ะท าให้นกักีฬาเปตองไม่ต้องมาพะวงว่าจะมีลกูของ
ฝ่ายตนเองหรือลกูของคูต่่อสู้บงัหรือกนัอยู่มีวิธีการฝึกดงันี ้

2.1 ยืนในท่าที่ถนัดที่สุดเท้าทัง้สองข้างอยู่ในวงกลมและไม่
เหยียบเส้น 

2.2 ตัง้ลกูเปตองหลายๆ รูปแบบ โดยเร่ิมจากง่ายไปหายาก 
2.3 เร่ิมฝึกตีจากระยะใกล้ๆ ก่อนจนเกิดความช านาญแล้วจึง

เปลี่ยนระยะให้ไกลออกไป เช่น จากระยะ 3 เมตร แล้วเลื่อนไปเป็น 4 เมตร 5 เมตร ซึง่แต่ละระยะ
การค านวณและแรงส่งในการตีลกูจะไม่เท่ากนัเพราะฉะนัน้จึงต้องฝึกในแต่ละระยะให้เกิดความ
ช านาญ 

2.4 เก็บสถิติของตวัเองไว้เพื่อน ามาแก้ไขข้อบกพร่อง 
2.5 ฝึกการประสานงานของแรงที่ใช้ในการตีลกู 
2.6 การฝึกต้องมีสมาธิสม ่าเสมอและจริงจงั 

เป้าหมายในการเข้าและตีลูกเปตอง 
วิชาคณิตศาสตร์และการค านวณมีส่วนช่วยในการเล่นเปตองอย่างมาก 

ไม่ว่าจะเป็นการโยนหรือลูกตีนักกีฬาเปตองต้องศึกษาเหลี่ยมหรือมุมของลูกเปตองพืน้สนาม 
ทิศทางของลกูเปตองที่จะโยนเข้าหรือตีการค านวณหรือคาดคะเนความสามาถของคู่ต่อสู้อ่านใจ 
อ่านเกมของคู่ต่อสู้คิดถึงผลได้และผลเสียที่จะติดตามมาคิดถึงการแก้ปัญหาเฉาะหน้าโดยเฉพาะ
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การตีลกูไม่ใช่ตีให้ถูกก็พอแล้วกีฬาที่สามารถน ามาประกอบการศึกษาเก่ียวกบัพืน้ฐานการฝึกหดั
เลน่เปตอง คือ บิลเลียด สนุ้กเกอร์ หรือโบวลิ่ง 

 
ก าลังกายและพลังจติ 

เนื่องจากกีฬาเปตองเป็นกีฬาที่ ไม่ ได้มีการก าหนดเวลาที่แน่นอน  
การแข่งขนับางแมทธ์จะใช้เวลานานมากนกักีฬาที่มีก าลงัร่างกายแข็งแรงและมีพลงัจิตที่แข็งแกร่ง
ย่อมได้เปรียบการฝึกเทคนิคต่างๆ ในเกมเปตองจะได้ผลมากน้อยเพียงใดขึน้อยู่กบัก าลงักายและ
จิตใจเป็นส่วนประกอบด้วยจะสงัเกตเห็นได้จากการแข่งขนัเปตองแมทธ์ส าคญั ๆ ภายในประเทศ
ไทย หรือต่างประเทศนกักีฬาที่อยู่ในระเบียบวินยัมีการฝึกซ้อมอย่างสม ่าเสมอมีความแข็งแกร่งทัง้
ก าลงักายและพลงัจิต มกัจะประสบความส าเร็จเสมอ 

ข้อควรค านึงในระหว่างแข่งขัน 
นกักีฬาควรยดึหลกั ดงันี ้

1. ต้องมีสมาธิและการควบคุมอารมณ์ของตนเองให้อยู่ในสภาวะ
ปกติตลอดเวลา 

2. ศกึษาพืน้สนามที่แข่งขนัควรจะโยนลกูลกัษณะใด 
3.มีความเชื่อมัน่ในตวัเองทกุครัง้ที่เข้าลกูหรือตีลกู 
4. ก่อนโยนลกูทกุลกูควรมีการปรึกษากนัก่อนภายในทีม 
5. ศกึษาวีการเลน่ของฝ่ายตรงข้ามพยายามดงึเกมให้เข้ามาเลน่ตาม

เรา 
6. หาจดุบกพร่องของตวัเองและทีมเพื่อแก้ไขปรับปรุงจดุบกพร่องให้

ได้โดยฉบัพลนั 
7. ไม่ควรต าหนิเพื่อนร่วมทีมในขณะแข่งขนั 
8. ควรให้ก าลงัใจแก่เพื่อนร่วมทีมเสมอ 

การอ่านเกม  
การเล่นกีฬาเปตองเพื่อการแข่งขันสิ่ งที่ มีความส าคัญอย่างยิ่งก็คือ  

การวางแผนการเล่นและการแก้เกมเช่นเดียวกบัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ หากมีการวางแผน
หรือแก้เกมไม่ถูกต้องก็อาจจะแพ้คู่ต่อสู้  ดังนัน้ การอ่านเกมเป็นเร่ืองที่ละเอียดอ่อนจ าเป็นต้อง
อาศยัประสบการณ์และความช านาญเป็นอย่างมากวิธีการที่จะอา่นเกมหรือแก้เกมให้ได้ดีนัน้ สิ่งที่
จะช่วยได้อย่างมาก คือ การไปสงัเกตการแข่งขนัของทีมที่เก่งๆ และบ่อยๆ จดและจ าน าไปฝึก และ
ควรจดัการวางตวัในกรณีเลน่ทีม 3 คน ควรจดัแบง่หน้าที่ดงันี ้
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คนที่ 1 (มือเข้าหรือมือเกาะ) มีหน้าที่โยนลกูเปตองเข้าไปให้ใกล้ลกู
เปา้ 

คนที่ 2 (มือตี) มีหน้าที่ตีลกูของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงลกูเปา้ด้วย 
คนที่ 3 (มือแก้เกม) มีหน้าที่แก้เกม อ่านเกม แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

โดยเฉพาะต้องฝึกทัง้ลกุเข้าและตี (นิพนธ์ นครภกัดี และเอนก ภกู๊ก. ม.ป.ป. : 1 - 25) 
ปัญหาโดยทั่วไปของนักกีฬาเปตอง 

นกักีฬาเปตองที่เร่ิมเล่นใหม่ๆ มกัประสบปัญหาหลายประการซึ่งปัญหา
เหล่านัน้เป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าให้นกักีฬาเปตองเกิดความท้อถอยเกิดความกงัวลต่อปัญหาที่เกิดขึน้
จนบางคนต้องเลิกเลน่กีฬาประเภทนีไ้ปสาเหตหุนึ่งที่ผู้วิจยัได้รับจากค าบอกเลา่และค าปรารภของ
นักกีฬาหลายๆท่านก็คือ ราคาของลูกเปตองที่ มีราคาแพงเม่ือเทียบกับกีฬาประเภทอื่น  ๆ  
จนท าให้นักกีฬาหลายๆคนคิดว่า กีฬาเปตองเป็นกีฬาที่ เหมาะส าหรับคนมีเงินเนื่องจาก
ภายในประเทศไทยไม่มีตัวแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ที่มีคุณภาพให้เลือกหรือมีน้อยเกินไปจนท าให้
อปุกรณ์กีฬาเปตองมีราคาแพงถ้าหามีการเปิดโอกาสให้มีการผลิตได้ภายในประเทศไทยหรือเปิด
โอกาสให้มีบริษัทห้างร้านหลายๆแห่งน าอปุกรณ์กีฬาเปตองมาจ าหน่ายโดยให้มีสินค้าเลือกหลาย 
ๆยี่ห้อ จะช่วยแก้ปัญหาได้บ้าง 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

5.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 
มาร์ธาและคนอื่ น  ๆ  (Sarnowska Marta, Gach Sonia, Tereba Aleksandra, & 

Czarnecki Mariusz, 2018) ได้ศึกษาเก่ียวกับคนยากไร้ในประเทศโปแลนด์และโครงการเพื่อ
สงัคมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของคนยากไร้ที่อาศยัอยู่ในบริเวณใน Boulgedain 
5 เมือง Wroclaw พร้อมทัง้สร้างค่านิยมการเลน่เปตองในกลุม่คนยากไร้ โดยงานวิจยันีไ้ด้รับความ
ร่วมมือจากมหาวิทยาลยัThird age เมือง Stanislaw ที่เร่ิมเจรจาให้โครงการนีข้ึน้และคอยให้ความ
ร่วมมือจนการด าเนินงานส าเร็จ การด าเนินงานของโครงการนีไ้ด้มีการจัดการแข่งขันเปตอง
ระหว่างกลุ่มคนยากไร้และบุคคลภายนอก โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึน้  ได้แก่ การรวมกลุ่มทางสังคม  
การลดลงของจ านวนการต่อต้านกลุ่มคนยากไร้ทัง้นีก้ลุ่มคนยากไร้สามารถร่วมมือปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งบคุคล และรู้สกึปลอดภยัจากการท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกบับคุคลภายนอก นอกจากนีก้ารท า
กิจกรรมกลุ่มยังส่ ง เส ริมการเรียน รู้ทักษะการเอาตัวรอดพัฒ นาทักษะการ เข้าสังคม 
และการเผชิญหน้ากบัปัญหาทัง้ในระดบับคุคล กลุม่ หรือสงัคม  
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อาซีอาห์และคนอื่น ๆ (Asiah Mohd Pilus, 2017) ได้ศึกษาเร่ืองของผลกระทบของ
การใช้เทคโนโลยีทางกีฬาต่อประสิทธิภาพทักษะการเล่นกีฬาเปตองของนักเรียนนักกีฬา โดยมี
จุดประสงค์ที่ จะวิ เคราะห์ผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ มือ ช่ือว่า “Petanque Steady Lob”  
โดยข้อมูลจะถูกรวบรวมจากกลุ่มนักกีฬาตัวอย่างจ านวน 66 คนที่จะถูกบันทึกประสิทธิภาพ 
ทัง้ก่อนและหลงัใช้งาน ซึ่งมีทัง้ประเภทบรรยาย ความถ่ี ร้อยละและการทดสอบ T ผลลพัธ์ที่ได้คือ
กลุม่ที่ได้ใช้เทคนิค Petanque Steady Lob เกิดประสิทธิภาพในการเลน่มากกวา่เม่ือเทียบกบักลุม่
ปกติงานวิจัยชิน้นีมี้เพื่อช่วยผู้ ฝึกและนักกีฬาสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือหรือวิธีที่เหมาะสมใน  
การเรียนการสอนในการแข่งขันเปตองและยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเล่นเปตองแก่เหล่า
นักกีฬาและยังเป็นแนวทางการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการเล่นกีฬาเปตองผ่านการใช้เทคโนโลยี 
อีกด้วย 

ม า ล โก ซ า ต า แ ล ะ แ ด ก ม า ร า  (Stepniak Malgorzata & Budnik-Przybylska 
Dagmara., 2017) ได้ศึกษาการฝึนจินตภาพในการท างานกับนักว่ายน า้โดยใช้การประเมิน
ความสามารถของจินตภาพทางกีฬาการฝึกจินตภาพขัน้เร่ิมต้นนัน้ มีบทบาทส าคัญในการ
แทรกแซงซึง่ช่วยให้เหลา่นกักีฬาพฒันาประสิทธิภาพทางด้านกีฬาและยงัเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่
อยู่ในต้นแบบส่วนใหญ่ของการเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจของนักกีฬาอีกด้วย การฝึก  
จินตภาพหรืออีกช่ือคือ “การมองเห็น” (ซึง่ตา่งกนัตรงที่การมองเห็นจะครอบคลมุแค่ประสาทสมัผสั
การมองเห็น แต่จินตภาพนัน้หมายถึงทกุระบบประสาทสมัผสั) คือกระบวนการที่แสดงหรือสะท้อน
ประสบการณ์ที่อยู่ในความทรงจ าโดยจุดมุ่งหมายของการศึกษานี ้คือ การเร่ิมต้นชองการฝึก  
จินตภาพแก่อาสาสมคัรในการวิจยั ได้แก่ นกักีฬาว่ายน า้หญิงอายุ 12 ปี จ านวน 2 คนที่จะได้รับ
การประเมิน SIAM (การประเมินความสามารถของจินตภาพทางกีฬา โดยนักกีฬาทัง้สองได้ เข้า
ร่วมการแข่งขนัและการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาที่เก่ียวกบัการฝึกฝนทัง้ได้จิตใจเป็นประจ าก่อน
การทดสอบ SIAM ได้ถกูน าไปใช้โดยประเมินความสามารถของจินตภาพและการทดสอบรอบหลงั
ได้จัดขึ น้หลังการประชุม เชิงปฏิบัติการเร่ืองจินตภาพทางกีฬาผลของนัก กีฬาทั ง้สอง  
จากการประเมิน มีพฒันาการเพิ่มขึน้ในทกุด้านเห็นได้ชดัวา่การฝึกทางจิตวิทยาช่วยให้เกิดผลลพัธ์
ตามที่คาดการณ์ไว้ 

เบอ ร์ เน็ ต ต์ และคนอื่ น  ๆ  (Burnett and others. 2016) ได้ ศึ กษ าเร่ือ งการฝึก 
จินตภาพเพื่อการปรับเปลี่ยนทางอารมณ์และความรู้ความเข้าใจ จินตภาพนัน้มีอิทธิพลอย่างมาก
ต่ออารมณ์และกระบวนการการรับรู้ในผู้ ใหญ่ อีกทัง้ยังเก่ียวข้องกับความผิดปกติทางอารมณ์ 
งานวิจัยได้กล่าวว่าทัศนคติที่ ถูกใช้ในจินตภาพท าให้อิท ธิพลที่ มีผลทางอารมณ์ลดลง  
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อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีที่ใดทราบแน่ชดัถึงอิทธิพลของจินตภาพในวยัรุ่นเว้นแต่เป็นช่วงเวลาส าคญั
ของการเร่ิมต้นความผิดปรกติทางอารมณ์ทางกลุม่ผู้วิจยัจึงใช้วิธีการศกึษาผ่านการฝึกโดยควบคมุ
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเปรียบเทียบจินตภาพทางบวกและจินตภาพแบบผสมกลุ่มทดลองชาย
วัยรุ่นจ านวน 60 คน ที่มีอายุระหว่าง 11-16 ปีโดยแยกทัง้ตัวกลุ่มทดลองและผู้ สังเกตการณ์  
ผลการทดลองพบว่า ภาวะอารมณ์ทางบวกนัน้เพิ่มขึน้ในการใช้จินตภาพทางบวกมากกว่าการใช้
จินตภาพแบบผสมอีกทัง้ยงัพบว่า ช่วงอายขุองจินตภาพทางบวกยงัเปลี่ยนแปลงอารมณ์และการ
รับ รู้ในกลุ่มวัย รุ่นชายอีกทัง้ส่วนอื่น  ๆยังถูกท าให้ลดลงโดยจินตภาพอีกด้วยการพิสูจน์
ส่วนประกอบหลักของการฝึกอย่างเช่นจินตภาพช่วยเพิ่มความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่าง 
จินตภาพ อารมณ์และการรับรู้ข้อมลูในวยัรุ่นได้เป็นอย่างดี  

นีช่าและคาธ่ี (Nisha Rao, 2016) ได้ศึกษาเพื่อประเมินความเป็นไปได้และอิทธิพล
ของการฝึกออนไลน์ระยะสัน้หัวข้อจินตภาพ (ระยะเวลาสูงสุด 3 ชั่วโมง) ในกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ 
ด้านสุขภาพโดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังของความเครียด ความวิตกกังวล 
ความเข้าอกเข้าใจและประสิทธิภาพส่วนบุคคลผ่านการใช้การทดสอบคู่ T โดยการฝึกครัง้นีไ้ด้
รวบรวม บคุลากรผู้ เช่ียวชาญและบคุลากรผู้ ฝึกหดัทางด้านสขุภาพโดยผู้ เข้าร่วมการทดลองได้เกิด
พัฒนาการที่แม้จะมีปริมาณน้อยแต่สามารถเห็นได้ชัดทัง้ในด้านความเครียดความวิตกกังวลที่
ลดลงและเช่นเดียวกบัความเข้าอกเข้าใจความสามารถการประเมินสถานการณ์และประสิทธิภาพ
ส่วนบุคคลนัน้เพิ่มขึน้และในอนาคตงานวิจยันัน้จะต้องตรวจสอบอิทธิพลด้านการแพทย์ของการ
ทดสอบชดุนีเ้พิ่มเติมเช่นเดียวกนั 

โมฮัมหมัด (Mohammad. 2013) ได้ศึกษาผ่านการทดลองเพื่อหาผลกระทบของ 
จินตภาพเคลื่อนไหวในการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลด้วยมือบนของกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างจาก  
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยจอร์แดนจ านวน 24 คน (อายุประมาณ 19 ปี )  
โดยหลงัจากการท าชุดค าถามจินตภาพเคลื่อนไหวแบ่งกลุ่มตวัอย่างเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 12 คน 
กลุม่แรกจะได้รับการฝึกทัง้ด้านกายภาพและการใช้จินตภาพอีกกลุม่จะได้รับการฝึกด้านกายภาพ
เพียงอย่างเดียวโดยการวิเคราะห์เชิงสถิติได้ใช้การทดสอบ T ในการบนัทึกค่าเฉลี่ยก่อนและหลงั
ของทัง้ 2 กลุ่ม และในการบันทึกค่าเฉลี่ยหลังการทดลองของทัง้ 2 กลุ่ม ผลการทดลองพบ  
ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชดัของประสิทธิภาพหลงัการทดลองของทัง้สองกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้ รับการฝึกทั ง้  2 ด้าน  โดยพบว่าการฝึกฝนในด้านจินตภาพเคลื่อนไหวควบคู่ ไปกับ 
การฝึกด้านกายภาพ ช่วยพฒันาทกัษะการยืดและและทกัษะการควบคมุประสิทธิภาพในการเสิร์ฟ 
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5.2 งานวิจัยในประเทศ 
อนันต์ เนตรมณี (2542) ได้ท าวิจัยเร่ือง ผลการฝึกด้วยความถ่ีและความนานที่

แตกต่างกันที่มีผลต่อความสามารถในการโนลูกในกีฬาเปตองการวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกด้วยความถ่ีและความนานที่แตกต่างกนัที่ มีผลต่อความสามารถใน
การโนลูกในกีฬาเปตองกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนธนบุ รี 
วรเทพีพลารักษ์ เขตธนบรีุ กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอน  
จ านวน 60 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 1.โปรแกรมการฝึกกีฬาเปตอง 2.แบบทดสอบทักษะ
กีฬาเปตองของไพบูลย์ บุญแทน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและ t-test Independent  

ผลการวิจัยพบว่า ผลการฝึกหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 , 4 , 6 และ 8 ปรากฏว่า 
ผลการฝึกของกลุม่ทดลองทัง้สองมีการพฒันาที่ดีขึน้โดยหลงัการฝึกหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 , 4 , 6 
และ 8 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึน้ตามล าดบัผลการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนฝึก
กับหลังฝึกสัปดาห์ที่ 2 , 4 , 6 และ 8 ผลการทดสอบก่อนฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 
ของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบก่อนฝึกและหลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 6 และ 8 ของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติท่ีระดบั .05 

สันติราษฏร์ เรียนงาม (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อ
ความสามารถในการยิงประตูฟุตซอล ณ จุดเตะโทษ ของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี  
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึก  
จินตภาพที่ มี ต่ อความสามารถในการยิ งป ระตูฟุ ตซอล  ณ  จุ ด เตะโทษ  ของนัก กีฬ า 
ฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬาฟุตซอลโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ านวน 30 คน 
แบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลอง 15 คน และกลุ่มควบคมุ 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเคร่ืองมือที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เองประกอบด้วยโปรแกรมการฝึกจินตภาพควบคูก่บั
การฝึกทักษะยิ งประตูฟุตซอลและแบบทดสอบความสามาถในการยิ งประตูฟุตซอล  
ณ จดุเตะโทษ มีค่าความเชื่อมัน่ .81 โดยท าการทดลองสปัดาห์ละ 3 วนั วนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ ในเวลา 
18.00-18.50 น. เป็นเวลา 8 สปัดาห์ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค่าสถิติท่ี (t-test) โดยก าหนดค่าความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิจัยพบว่า 1).ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของคะแนนความสามารถในการยิงประตูฟุตซอล ณ จุดเตะโทษ ของนักกีฬา  
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ฟุตซอลรุ่น 14-16 ปี ของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย ก่อนการฝึกเท่ากบั 9.00 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั .92 หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 10.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1.01 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 12.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .70 หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 13.13 ส่วนเบี่ยนเบนมาตรฐาน เท่ากบั .91 และหลงัการฝึกสปัดาห์ 
ที่  8 มี  ค่าเฉลี่ย  เท่ ากับ  15.07 ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน เท่ ากับ  .96 2).ค่าเฉลี่ย  (Mean)  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนความสามารถในการยิงประต ู
ฟุตซอล ณ จดุเตะโทษ ของนกักีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี ของกลุ่มควบคมุมีค่าเฉลี่ย ก่อนการ
ฝึกเท่ากับ 8.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .98 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
9.40 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .63 หลังการฝึกสัปดาห์ที่  4 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 11.40  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .82 หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 12.47 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ .91 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่  8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 13.37 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 1.38 3).เปรียบเทียบผลการยิงประตูฟุตซอล ณ  จุดเตะโทษของนักกีฬา 
ฟตุซอลรุ่นอาย ุ14-16 ปี ภายในกลุม่ควบคมุพบว่าก่อนการฝึกกบัหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 4 6 และ 
8 มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 4).เปรียบเทียบผลการยิงประตฟูตุซอล 
ณ จุดเตะโทษของนกักีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี ภายในกลุ่มควบคมุพบว่าก่อนการฝึกกบัหลงั
การฝึกสัปดาห์ที่  2 4 6 และ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05  
5).เปรียบเทียบผลการยิงประตฟูตุซอล ณ จดุเตะโทษของนกักีฬาฟตุซอลรุ่นอาย ุ14-16 ปี ระหวา่ง
กลุ่มทดลองและกลุ่ มควบคุม  พบว่า  ก่ อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่  2 และ 6  
ไม่มีความแตกต่างกนั แต่สปัดาห์ที่ 4 และ 8 พบวา่ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

สมจิตร จันศรี (2553) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ส าหรับ
นักเรียนชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ขัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1  
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
วิชาคอมพิวเตอร์เพื่อนงานอาชีพโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่  1 ภาคเรียนที่  2 ปี
การศึกษา 2553 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จังหวดับุรีรัมย์ สงักัดอาชีวศึกษาจงัหวัด
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บรีุรัมย์ ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา จ านวน 1 ห้องเรียน 20 คน ซึง่ได้มาจากการเลือก
แบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการจดัการ
เรียน รู้แบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน  จ านวน 30 ข้อเป็น ข้อสอบแบบปรนัย 
4 ตวัเลือกซึ่งมีค่าความยากง่าย ตัง้แต่ .25 - .88 ค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ .03 - .85 และค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบทดสอบทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.9114 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ Dependent samples t-test 
ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ ระดับชัน้
ประกาศนียบตัรวิชาชีพปีที่ 1 มี ประสิทธิภาพ เท่ากบั 85.65 / 86.33 ซึ่งสงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ 80/80, (2) นกัเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทั กษ ะปฏิ บั ติ ข อ ง เด วี ส์  ส าห รับนั ก เรียน ระดับ ชั น้ ป ระกาศนี ยบั ต รวิ ช า ชีพ ปี ปี ที่  1  
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ  
(3) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้สื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์เพื่องาน
อาชีพ อยู่ในระดบัมาก 

รัชเดช เครือทิวา (2553) ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลการฟังดนตรีควบคู่กบัการฝึกจินตภาพที่มี
ต่อความแม่นย าในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล การวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบผลการฟังดนตรีควบคู่กับการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นย าในการยิงประตูโทษ
บาสเกตบอล กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนและโรงเรียน 
ทิวไผ่งาม ที่อายุระหว่าง 15 – 17 ปี จ านวน 40 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
แบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่ เป็นกลุม่ทดลองที่ 1 ที่ได้รับการฝึกจินตภาพและการฝึกยิงประตู
โทษบาสเกตบอล จ านวน 20 คน และกลุ่มทดลองที่  2 ที่ได้รับการฟังดนตรีควบคู่กับการฝึก 
จินตภาพและการฝึกยิงประตโูทษบาสเกตบอล จ านวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ า้และ  
การทดสอบค่าทีผลการวิจยัพบว่า 1) การฝึกจินตภาพและการยิงประตโูทษบาสเกตบอลก่อนการ
ฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 6 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ  
2) การฟังดนตรีควบคู่กบัการฝึกจินตภาพและการยิงประตโูทษบาสเกตบอล ก่อนการฝึกและหลงั
การฝึก สปัดาห์ที่ 4 และ 6 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) การฟังดนตรี
ควบคู่กับการฝึกจินตภาพและการยิงประตูโทษบาสเกตบอลมีค่าเฉลี่ยคะแนนดีกว่าการฝึก  
จินตภาพและการฝึกยิงประตโูทษบาสเกตบอลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ธวชัศักย์ ตัง้ปณิธานวัฒน์ ( 2558, ตุลาคม-ธันวาคม) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง ผลการใช้
แบบฝึกทกัษะกีฬาเปตองส าหรับนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การวิจยัครัง้นีเ้ป็น
การวิจยัปฏิบตัิการในชัน้เรียน (classroom action research) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลการฝึก
ทกัษะกีฬาเปตองของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ร่วมกบัการฝึกโปรแกรมปกติและแบบ
ฝึกปกติเพียงอย่างเดียวและเปรียบเทียบผลการฝึกของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้
ร่วมกบัโปรแกรมฝึกปกติและแบบฝึกปกตอเพียงอยา่งเดียวกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 
40 คน  แบ่ งกลุ่มตัวอย่ างออกเป็น  2 กลุ่ม  ๆ  ละ 20 คน  โดยใช้วิ ธีการสุ่มแบบเจาะจง  
ใช้ระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์เคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัยแบบฝึกพัฒนาทักษะกีฬาเปตอง  
มี 3 รายการ จ านวน 20 แบบฝึก ประกอบด้วย แบบฝึกทกัษะการโยนลกูเลียด จ านวน 5 แบบฝึก 
แบบฝึกทกัษะการโยนลกูโด่ง จ านวน 5 แบบฝึก และแบบฝึกทกัษะการโยนลกูตี จ านวน 10 แบบ
ฝึก และทอสอบทกัษะกีฬาเปตอง จ านวน 6 แบบทดสอบ 

ผลการวิจยัพบว่า ผลการฝึกทกัษะกีฬาเปตองของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้ร่วมกบัการฝึกโปรแกรมปกติมีผลการฝึกทกัษะก่อนและหลงัแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติระดบั 0.05 ผลการฝึกทกัษะกีฬาเปตองของกลุม่ที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติเพียงอย่าง
เดียวมีผลการฝึกทกัษะก่อนและหลังไม่แตกต่างกนั และผลการปรียบเทียบทกัษะกีฬาเปตองของ
กลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกติและแบบฝึกเพียงอย่างเดียว 
หลงัการเข้ารับการฝึกผลปรากฏว่าการฝึกทักษะกีฬาของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้
ร่วมกบัการฝึกโปรแกรมปกติมีผลการฝึกทกัษะที่ดีกว่าผลการฝึกทกัษะกีฬาเปตองของกลุ่มที่ฝึก
ด้วยโปรแกรมการฝึกเพียงอย่างเดียวอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

ไชยวฒัน์ ผลประดิษฐ์ (2556) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การฝึกจินตภาพและการฝึกการพดู
กับตนเองที่ มีต่อความวิตกกังวลก่อนการแข่งขันของนักกีฬารักบีฟุ้ตบอลการวิจัยครัง้นี  ้
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาเปรียบเทียบผลการฝึกจินตภาพและการฝึกการพดูกบัตนเองที่มีต่อความ
วิตกกังวลก่อนการแข่งขนัของนักกีฬารักบีฟุ้ตบอลกลุ่มตัวอย่างเป็นนักการักบีฟุ้ตบอลชายของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 40 คน แบ่งออกเป็น  
2 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยการแบ่งกลุ่มเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยมีรายละเอียด ดงันี ้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ได้รับรับการฝึกจินตภาพก่อนจากนัน้ได้รับการฝึกพูดกับตนเอง กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่
ได้รับการฝึกการพดูกบัตนเองก่อนจากนัน้ได้รับการฝึกจินตภาพ เป็นเวลา 12 สปัดาห์ ให้กลุ่มตน
อย่างทัง้หมดท าแบบสอบถาม ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 12 
โดยใช้แบบสอบถามวดัความวิตกกงัวล CSAI-2R (ศกัดรินทร์ ธรรมวงศ์. 2548) น าผลการทดสอบ
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ที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ของคะแนนการทดสอบความวิตกกังวล 
ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก โดยใช้การทดสอบค่าที และวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม ทดสอบ
ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการวิจยั หลงัจากการฝึก 12 สปัดาห์ กลุม่ตวัอย่างมีคะแนนด้านความเช่ือมัน่
ในตนเองแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย พบว่า
กลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยวิธีการพูดกับตนเองมีความวิตกกังวลด้านความวิตกกังวลทางกายและ  
ด้านความวิตกกงัวลทางจิตน้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับกลุ่มที่ได้รับการฝึกโดยวิธีการจินตภาพแต่ความ
เช่ือมัน่ในตนเองมากกวา่กลุม่ที่ได้รับการฝึกโดยวิธีการจินตภาพ 

สมปรารถนา ทองนาค (2558) ได้ท าวิจัยเร่ือง การพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ
พืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนมธัยมท่าแคลง จงัหวดัจนัทบรีุ 
ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก จ านวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
ชุดกิจกรรมการฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะของเดวีส์ 
จ านวน 3 กิจกรรม แบบทดสอบทักษะกีฬาแฮนด์บอลและแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะพืน้ฐานกีฬา
แฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test 

ผลการวิจยัพบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอล รูปแบบการสอน
ทกัษะของเดวีส์ มีประสิทธิภาพระหวา่งเรียนและหลงัเรียน เท่ากบั 82.50/84.75 สงูกว่าเกณฑ์ที่ตัง้
ไว้ 80/80 ชดุกิจกรรมฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอล รูปแบบการสอนทกัษะของเดวีส์ มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 ผลการศึกษาความพึงพอใจของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอล
โดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ พบวา่ นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก 

เดชะ พุมานนท์ และศิลปชัย สุวรรณธาดา (2558) ได้ท าวิจัยเร่ืองผลของการฝึก 
จินตภาพที่มีต่อความแม่นย าในกีฬาเปตอง วตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษาผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อ
ความแม่นย าในกีฬาเปตอง และเปรียบเทียบความแม่นย าในกีฬาเปตองระหว่างการโยนลกูเลียด
การโยนลูกโด่ง การโยนลูกกระทบของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมวิ ธีด าเนินการวิจัย  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือนักเรียนชายอายุเฉลี่ย 10-12 ปี จากโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้อง
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วิทยา 1 ซึง่ได้จากการสุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 34 คน ทกุคนเคยมีประสบการณ์การ
ฝึกทกัษะกีฬาเปตองเบือ้งต้นน ามาแบ่งเป็น 2 กลุม่ได้แก่ กลุม่ทดลองฝึกจินตภาพควบคูก่บัการฝึก
ทักษะในการโยนลูกเปตองและกลุ่มควบคุมฝึกทักษะกีฬาเปตองเพียงอย่างเดียว อาสาสมัคร  
ท าการทดสอบความแม่นย าในการโยนลกูเปตอง และแบบประเมินจินตภาพก่อนการฝึกหลงัการ
ฝึกสัปดาห์ที่  4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่  8 น าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความแม่นย าในการโยนลูกเปตองและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย
คะแนนประเมินจินตภาพก่อน โดยทดสอบค่าทีและความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ทดสอบ
ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.05 

ผลการวิจัย ความสามารถในการโยนลูกโด่งของกลุ่มทดลองแตกต่างจากกลุ่ม
ควบคมุอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ความสามารถในการโยนลกูเลียดของกลุ่มทดลอง
สูงกว่ากลุ่มควบคุมหลังจากการฝึก  8 สัปดาห์ส่วนลูกกระทบไม่ มีความแตกต่างกัน  
สรุปผลการวิจยัผลของการฝึกจินตภาพควบคู่กบัการฝึกทกัษะกีฬาเปตองในกลุ่มทดลองมีผลต่อ
การพฒันาการโยนลกูเลียดหลงัสปัดาห์ที่ 8 และมีผลต่อลกูโด่งหลงัสปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ ที่ 8 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ส่วนลกูกระทบไม่แตกต่างกันทัง้ 2 กลุ่ม แสดงว่าการฝึก
จินตภาพควบคู่กับการฝึกทักษะกีฬาเปตองมีส่วนช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกว่าการฝึกทักษะ
กีฬาเปตองเพียงอย่างเดียว 

ซารัญฎา ผลจนัทร (2558, ตลุาคม-ธนัวาคม) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิด
สร้างสรรค์ความรับผิดชอบและทักษะการเขียนภาพระบายสีโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพ
ระบายสีโปสเตอร์ตามหลักการชองเดวีส์ร่วมกับเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 การวิจยัครัง้นีมี้ความมุ่งหมาย
เพื่อ การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและทกัษะการเขียนระบายสี วิธีที่เรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค STAD บน
พืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีที่เรียนด้วยชดุฝึกแบบปกติ กลุม่สาระการเรียนรู้
ศิลปะชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ภาคเรียนที่  1  
ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 23 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวมจ านวนนักเรียน 65 คน นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 จ านวน 33 คน 
เป็นกลุ่มทดลองและนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา 3/2 จ านวน 32 คน เป็นกลุม่ควบคมุเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การวิจยัประกอบด้วย 1) ชดุฝึกทกัษะตามหลกัการของเดวีส์ร่วมกบัเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) ชดุฝึกทกัษะแบบปกติ 3) แบบวดัความคิดสร้างสรรค์ 4) แบบวดั
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ความรับผิดชอบ 5) แบบสงัเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบ 6) แบบวดัทกัษะการเขียนภาพระบายสี
โปสเตอร์ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมตรฐาน ค่าดัชนี
ประสิทธิผล (Effectiveness Index : E.I.) สถิติทดสอบค่าที (t-test for Dependent Samples,  
t-test for Independent Samples) การวิ เคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ  (MANOVA) การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมพหุคูณ (MANCOVA) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(ANOVA) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมทางเดียว (ANCOVA) 

ผลการวิจยั 1.ค่าดชันีประสิทธิผลของชดุฝึกทกัษะตามหลกัการของเดวีส์ร่วมกบั
เทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการพฒันาความคิดสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียนภาพระบายสี มีค่าเท่ากบั 0.62, 0.94 และ 0.67 ตามล าดบั 
ซึง่สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐาน 2.ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียนภาพระบาย
สีนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 วิธีที่เรียนโดยใช้ชดุฝึกทกัษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ ตาม
หลกัการของเดวีส์ร่วมกบัเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีที่
เรียนด้วยชดุฝึกทกัษะแบบปกติหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3.
ความคิดสร้างสรรค์ความรับผิดชอบและทกัษะการเขียนภาพระบายสีนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
วิธีที่เรียนโดยใช้ชดุฝึกทกัษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ ตามหลกัการของเดวีส์ร่วมกบัเทคนิค 
STAD บนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิธีที่เรียนด้วยชดุฝึกทกัษะแบบปกติกอ่น
เรียนไม่แตกต่างกันแต่หลงัเรียนกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ 
และทักษะการเขียนภาพระบายสี สูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4.
ความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียนภาพนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มี
ความถนัดทางด้านศิลปะระดบัสงู ปานกลาง และต ่าวิธีที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะการเขียนภาพ
ระบายสีโปสเตอร์ตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและวิธีที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะแบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05 5.มีปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างตวัแปรอิสระ ความถนดัทางด้านศิลปะนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และตัวแปรวิธีการเรียน 2 วิธี คือ วิธีที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพ
ระบายสีโปสเตอร์ ตามหลกัการของเดวีส์ร่วมกบัเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลกัปรัชญาของเศรษ
กิจพอเพียง และวิธีที่เรียนด้วยชุดฝึกทกัษะแบบปกติส่งผลท าให้ตวัแปรตามความคิดสร้างสรรค์ 
ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียนภาพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 
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นิกูล เปียมาลย์ (2560) ได้ท าการวิจัยเร่ือง การพัฒนากิจกรรมการเรียนตาม
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ ที่ส่งเสริมทกัษะการปฏิบตัิงานช่าง
ในบ้าน ส าห รับชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1 จุดมุ่ งหมายของการวิจัยค รัง้นี เ้พื่ อ  1) สร้างและ 
หาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบทกัษะปฏิบตัิของ 
เดวีส์ ที่ส่งเสริมทกัษะการปฏิบตัิงานช่างในบ้าน ตามเกณฑ์ 75/75 2) ศกึษาทกัษะการปฏิบตัิงาน
ช่างในบ้านของนกัเรียนหลงัเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบ
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนตาม
กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรานกระต่างพิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน  
30 คน ทดลองจ านวน 10 วนั 20 ชัว่โมงเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย กิจกรรมการเรียนรู้
ตามกระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ แผนการจัดการเรียนรู้  
แบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิงานช่างในบ้านและแบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการสอน วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (X ̅) และสว่นเบี่ยงเบนมตรฐาน (S.D.) 

ผลการศึกษาพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนตามกระบวนการเรียนการสอนตาม
รูปแบบทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่ส่งเสริมทักษะการปฏิบัติงานช่างในบ้านส าหรับนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 78.69 / 80.17  

นฤมล จันทร์สุข and พีระพงศ์ บุญศิริ (2561, มกราคม – เมษายน) ได้ท าวิจัยเร่ือง 
ผลการฝึกจินตภาพที่ มีต่อความแม่นย าของนักกีฬายิ งธนูจังหวัดล าปาง การวิจัยครัง้นี มี้
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นย าในการยิงธนู
ของนักกีฬายิงธนูจังหวดัล าปาง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักกีฬายิงธนูจังหวัด
ล าปางที่ผ่านการแข่งขนักีฬายิงธนชูิงแชมป์แห่งประเทศไทย จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีแบบสุ่มจบั
ฉลากแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มที่ 1 กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ฝึกโปรแกรมยิงธนูปกติ
เพียงอย่างเดียว กลุม่ที่ 2 กลุม่ทดลอง คือกลุม่ที่ได้รับการฝึกจินตภาพควบคูก่บัโปรแกรมการฝึกยิง
ธนูปกติ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ โปรแกรมการฝึกจินตภาพที่
จัดท าขึน้โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญให้เหมาะกับกีฬายิงธนูซึ่งใช้กับกลุ่มทดลอง 
โปรแกรมยิงธนูปกติของทัง้ 2 กลุ่ม แบบทดสอบความแม่นย าด้วยการบันทึกคะแนน และน า
คะแนนที่ทดสอบการยิงเก็บคะแนนก่อนฝึก สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 8 มาวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้
สถิติค่า t-test Independent ซึ่งเป็นการทดสอบหาค่าเฉลี่ยของความแตกต่างและเปรียบเทียบ
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ระหว่าง ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และทดสอบความแปรปรวนวัดซ า้ โดยใช้สถิติ 
Repeated Measures ANOVA 

ผลการวิจยัพบวา่ ผลของการฝึกจินตภาพควบคูไ่ปกบัโปรแกรมการฝึกยิงธนปูกติ
ของกลุม่ทดลองมีความแม่นย ามากกวา่กลุม่ควบคมุที่ฝึกโปรแกรมยิงธนปูกติอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 และผลของการเปรียบเทียบคะแนนความแม่นย าในการยิงธนรูะหวา่งกลุม่ทดลอง
และกลุม่ควบคมุ (ก่อนฝึก สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 8) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนวดัซ า้ มี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 สรุปได้วา่การฝึกจินตภาพควบคูไ่ปกบัการฝึกยิงธนู
ปกติมีผลท าให้นกักีฬามีการพฒันาทกัษะการยิงธนไูด้ดีขึน้กวา่การฝึกยิงธนทูัว่ไปเพียงเดียว 

บญุรอด ชาติยานนท์ (2559, กนัยายน – ธันวาคม) ได้ท าวิจยัเร่ือง ผลการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ในรายวชิาการปลกูพืชผกัสวนครัว การวิจยั
ครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 1.เพื่อพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิของ 
เดวีส์ 2.เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิภาพผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ
ปฏิบตัิของเดวีส์ 3.เพ่ือศกึษาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยแผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1.แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาการปลูกผักสวนครัว จ านวน 4 แผน 2.แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 3.แบบประเมินความพงึพอใจ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test แบบ dependent samples ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าดัชนี 
ประสิทธิผลาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียนภาพระบายสี มีค่าเท่ากบั 
0.62,0.94 และ0.67 ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และ 2) ความคิดสร้างสรรค์ ความ
รับผิดชอบ และทกัษะการเขียนภาพระบายสีหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 และ 3) กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบและทกัษะการ
เขียนภาพระบายสี สงูกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) ความคิด
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทักษะการเขียนภาพระบายสีที่มีความถนัดทางด้านศิลปะ
ระดับสูง ปานกลาง และต ่าวิธีที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ตาม
หลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ 
วิธีที่เรียนด้วยชดุฝึกทกัษะแบบปกติ มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ทวีศกัด์ิ มณีรัตน์ (2560) ได้ท าการวิจยัเร่ือง รายงานการพฒันาชดุการเรียนการสอน 
ทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา รหสัวิชา พ23104 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน



  53 

ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ท่าบ่อพิทยาคม การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดการ
เรียนการสอน ทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพลศกึษา รหสัวิชา พ23104 โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ชัน้มธัยมศึกษา  
ปีที่  3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้วยชุดการเรียนการสอน  
ทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา รหสัวิชา พ23104 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ท่าบ่อพิทยาคม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจที่ มีต่อการเรียนด้วยชุดการเ รียนการสอน  
ทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา รหสัวิชา พ23104 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ท่าบอ่พิทยาคม 

ผลการวิจัยพบว่า 1). ชุดการเรียนการสอน ทักษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลย์บอล  
วิชาพลศึกษา รหัสวิชา พ23104 โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั 89.33/84.57 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 2). ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน
ที่เรียนด้วยชดุการเรียนการสอน ทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพลศึกษา รหสัวิชา พ23104 
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ กลุม่สาระการเรียนรู้สขุศกึษาและพลศกึษา  
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 3). นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการเรียน  
การสอน ทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลย์บอล วิชาพลศกึษา รหสัวิชา พ23104 โดยใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สขุศึกษาและพลศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
โรงเรียนท่าบอ่พิทยาคม ซึง่โดยภาพรวมจดัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.13 

สรุปการวิจัย การวิจัยในครัง้นีพ้บว่าเทคนิคการพูดกับตนเองนัน้มีผลต่อความ 
วิตกกงัวลก่อนการแงขนักีฬารักบีฟุ้ตบอลดีกว่าเทคนิคการจินตภาพ เทคนิคการจินตภาพซึ่งเป็น
วิธีการที่ซบัซ้อนกว่านัน้อาจจ าเป็นต้องใช้เวลาในการฝึกมากกว่าเทคนิคการพดูกบัตนเอง เทคนิค
ทัง้สองแสดงผลแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติซึ่งเทคนิคการพูดกับตนเองได้แสดงผล
รวดเร็วกว่าเทคนิคการจินตภาพจึงควรมีการศกึษาวิจยันอนาคตเพื่อท าความเข้าใจเร่ืองนีใ้ห้ลกึซึง้
ขึน้ 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์และจินตภาพท าให้พบว่าสามารถพัฒนาทกัษะได้โดยมีการเพิ่มทกัษะกีฬาและทักษะ
ปฏิบตัิในวิชาที่เน้นทกัษะปฏิบตัิ เช่น พลศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี และจากการศึกษา
เอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการจินตภาพพบว่าการจิตภาพสามารถน าไปใช้กบักีฬาที่ต้องการ
ความแม่นย า้ในการส่งลูก ได้แก่ ฟุตซอล บาสเกตบอล เปตอง รักบี  ้และยิงธนู ผู้ วิจัยจึงได้
สงัเคราะห์รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์และจินตภาพดงัตารางตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 1 การเปรียบเทียบวิจยัรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์และจนิตภาพ 
 

ช่ือผู้วิจยั จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง (คน) 

ชนิด เทคนิคที่ใช้ในการวิจยั 

สนัติราษฎร์ เรียนงาม 
(2553) 

30 ฟตุซอล การนกึภาพทกัษะการแตะลกู 
ฟตุซอล การนกึภาพรายละเอียดของ
ประตฟูตุซอล การสร้างภาพขณะ
เคลื่อนไหว  

รัชเดช เครือทิวา 
(2553) 

40 บาสเกตบอล การฝึกการหายใจ การนกึภาพสถานที่
และสี การสร้างภาพเปา้หมาย การสร้าง
วิถีการยิงของลกูบาสเกตบอล การสร้าง
ภาพตนเองขณะยิงประตโูทษ 

เดชะ พมุานนท์ 
(2556) 

34 เปตอง การสร้างภาพขณะเคลื่อนไหว  
การฝึกรับรู้สี กลิ่น และรส  
การฝึกนึกภาพตามคลิปวีดโีอ 

ไชยวฒัน์ ผลประดิษฐ์ 
(2556) 

40 รักบี ้ การฝึกหายใจ การฝึกมองสี  
การฝึกสมัผสัของกลิ่น อณุหภมูิ การได้
ยินเสียง 

ซารัญฎา ผลจนัทร 
(2558) 

65 ศิลปะ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ตอน 

สมปรารถนา ทอง
นาค (2558) 

40 แฮนด์บอล รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ตอน 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วิจยั จ านวนกลุม่
ตวัอย่าง (คน) 

ชนิด เทคนิคที่ใช้ในการวิจยั 

บญุรอด ชาติยานนท์ 
(2559) 

15 การปลกูผกั
สวนครัว 

รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ตอน 

นิกลู เปียมาลย์ 
(2560) 

30 งานช่าง รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ตอน 

นฤมล จนัทร์สดุ 
(2560) 

30 ยินธน ู การจิตนภาพถึงสี การสร้างภาพถึง
อปุกรณ์ การสร้างภาพขณะเคลื่อนไหว 
การสร้างภาพถึงสถาพสิ่งแวดล้อม 

 
จากการสงัเคราะห์เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ท าให้พบว่ารูปแบบการเรียนการ

สอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ โดยมีขัน้ที่ 1 คือ ขัน้สาธิตทกัษะหรือการกระท า ขัน้ที่ 2 คือ  
ขัน้สาธิตและให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อย ขัน้ที่ 3 คือ ขัน้ให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อย ขัน้ที่ 4 คือ ขัน้
ให้เทคนิควิธีการ ขัน้ที่ 5 คือ ขัน้ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์  สามารถ
น ามาใช้ในการจดัการเรียนการสอนในวิชาที่เน้นทกัษะปฏิบตัิได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นวิชาพลศึกษา 
วิชาศิลปะ วิชางานช่าง วิชาคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ สามารถน า รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ สามารถใช้กับรายวิชาที่เป็นทักษะปฏิบัติได้เป็นอย่างดีช่วยพัฒนา
ความสามารถในการเรียนการสอนส่งผลให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
อาจเป็นผลมาจากรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์เป็นการเรียนรู้ทกัษะย่อยๆ ที่มี
อยู่อย่างมากสอนให้ผู้ เรียนเรียนรู้อย่างสมบูรณ์แบบ บรรลเุป้าหมายที่วางไว้ ผลการศึกษาพบว่า
ค่าคะแนนความสามารถในการปฏิบตัิในแต่ละวิชามีการปฏิบตัิที่สงูขึน้กว่าก่อนเรียนและสงูกว่า
เกณฑ์มาตรฐานและสงูกว่าหลงัจากที่ได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบตัิของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ ซึง่ในวิชาพลศกึษาและวิชาท่ีเน้นทกัษะปฏิบตัิสามารถน าขัน้การสอนของ
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้มาใช้ได้ และจากการสงัเคราะห์เอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ท าให้พบวา่การจินตภาพสามารถพฒันาทกัษะท่ีต้องการความแม่นย าโดย
ใช้เทคนิคการฝึกการหายใจ การฝึกสมัผสัสี กลิ่น และรส การสมัผสัอณุหภมูิ การสร้างภาพวิถีของ
ลกู การสร้างของการเคลื่อนไหวร่างกาย การสร้างภาพเป้าหมาย การนึกภาพตามวีดีโอ การนึก
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ภาพรายละเอียดของอปุกรณ์และสถานที่ โดยมีการน ามาใช้กบักีฬาฟตุบอล บาสเกตบอล เปตอง 
รักบี ้ยิงธน ูและอื่นๆ ในหลายๆกีฬาได้ใช้เทคนิคการจินตภาพพฒันาความสามารถในทกัษะกีฬา
ต่างๆ สามารถพฒันาได้เป็นอย่างดี ดงัที่ได้ศกึษามาข้างต้นเทคนิคการจินตภาพมีอยู่มากมาย เช่น 
การนึกภาพ การฝึกหายใจ การสร้างภาพเป้าหมาย การสร้างภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม การนึก
ถึงสี กลิ่น รส ต่างๆ เทคนิคเหล่านีส้ามารถช่วยให้ความสามารถในด้านทกัษะกีฬาสงูขึน้ ในการ
วิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้เทคนิค 4 แบบ คือ การฝึกผ่อนคลาย การฝึกควบคุมภาพ การฝึกสร้างภาพ
รายละเอียดของสิ่งแวดล้อมและการฝึกจินตภาพการเคลื่อนที่  มาปรับใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนา
ความสามารถในกีฬาเปตองตอ่ไป 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นีเ้พื่อศึกษาถึงผลการประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ  

เดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่ มีผลต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ของนักเรียนวิชา
เพิ่มเติมเปตอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั จ านวน 30 คน มีขัน้ตอน
วิธีด าเนินการวิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือ 
4. การด าเนินการทดลอง 
5. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
6. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัเรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาเปตอง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จ านวน 60 คน ปีการศกึษา 2562 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนวิชาเพิ่มเติมเปตอง โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จ านวน 30 คน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้กลุ่มตวัอย่างโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Select) ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยเรียงล าดับจากคะแนนจาก
คะแนนน้อยไปหามาก จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการโยนลูกในกีฬา  
เปตอง แล้วแบ่งกลุ่มแบบสลบัฟันปลาโดย (Matching Group) การแบ่งกลุม่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
กลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ ร่วมกับ
จินตภาพ และกลุ่มทดลองที่ 2 จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของ
เดวีส์ 
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กลุม่ทดลองที่ 1     กลุม่ทดลองที่ 2 
16   17 
19   18 
20   21 
“   “ 
“   “ 
40   41 
43   42 
44   45 

 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

2.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ในการ
โยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบั
จินตภาพในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

3.3 แบบทดสอบทกัษะกีฬาเปตองของบ ารุง รอดกร (2542) 
 

3.การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.1 แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบั

จินตภาพในการโยนลูกลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั มีขัน้ตอนดงันี ้

3.1.1 ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัรูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ และหลกัการ แนวคิด ทฤษฎีการจินตภาพ 

3.1.2 ก าหนดกิจกรรมและเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้โดยจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้กีฬา เปตองโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ใช้เวลาในการสอนทัง้สิ น้ 
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ในชั่วโมงวิชาเพิ่มเติมกีฬาเปตอง 1 ชั่วโมง 30 นาที นัดฝึกเพิ่มเติ่ม  
2 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที รวมสปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง 30 นาที รวมทัง้หมด 20 ชัว่โมง 

ทดสอบทกัษะกีฬาเปตองก่อนการฝึก 2 ชัว่โมง 
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กิจกรรมการโยนลกูเลียดเกาะแก่นและการโยนลกูโดง่เกาะแก่น 20 ชัว่โมง 
ทดสอบทกัษะกีฬาเปตองหลงัการฝึก 2 ชัว่โมง 

3.1.3 การวางแผนการสอน ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
3.1.3.1 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวข้องรูปแบบการเรียน  

การสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์โดยพิจารณาให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์การเรียนรู้ 
3.1.4 การตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยหาความเที่ยงตรง 

(Validity) ด้วยการหาดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีขัน้ตอนดงันี ้
3.1.4.1 น าแผนการจัดการเรียนรู้กีฬาเปตองโดยใช้การสอนทักษะปฏิบัติของ 

เดวีส์ ร่วมกับจินตภาพ ส าหรับนักเรียนวิชาเพิ่มเติมเปตอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อปรับปรุง
แก้ไข 

3.1.4.2 ด าเนินการหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) น าแผนการจดัการเรียนรู้
กีฬาเปตองโดยใช้การสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพไปให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการจดัการเรียนรู้ หรือค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยก าหนดคณุสมบตัิผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้

3.1.4.2.1 เป็นผู้ ที่การศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาพลศึกษา หรือมี 
วิทยฐานะ ช านาญการพิเศษ (คศ.3) 

3.1.4.2.2 เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการสอนพลศกึษา จิตวิทยาการกีฬา
หรือเก่ียวข้องกบักีฬาเปตองอย่างน้อย 5 ปี 

3.1.4.3 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ เช่ียวชาญ 

3.2 แบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองของบ ารุง รอดกร (2542) มาใช้เป็นเคร่ืองมือใช้เก็บ
รวบรวมข้อมลู หาคณุภาพเคร่ืองมือ โดยหาความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการวดัซ า้กบันกัเรียนที่
ไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน 

 
4. การด าเนินการทดลอง 

การด าเนินการทดลองของการวิจัยในครัง้นี  ้เป็นวิจัยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi-Experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจัย คือ แบบหลายกลุ่มโดยเก็บข้อมูลตาม
ช่วงเวลา (multiple group time series design) เป็นวิ ธีการทดลองเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
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ประชากร แล้วแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยใช้การจดัการเรียนรู้โดยการประยกุต์ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับจินตภาพในกีฬาเปตองเป็นกลุ่มทดลองที่  1 และ 
การจัดการเรียนรู้โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ในกีฬาเปตองเป็น  
กลุ่มทดลองที่ 2 เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ โดยมีการทดสอบก่อนฝึก ระหว่างฝึก และหลงัการฝึก 
ด้วยเคร่ืองมือวดัชดุเดียวกนั คือ แบบวดัทกัษะกีฬาเปตอง ซึง่มีขัน้ตอนในการด าเนินการดงันี ้

4.1 ก าหนดแบบแผนการทดลอง 
 

ตาราง 2 ก าหนดแบบแผนการทดลอง 

กลุ่ม สอบก่อน ตัวแปรอิสระ สอบหลังสัปดาห์ที่ 4,6และ8 
E1 O1 X1 O2 
E2 O1 X2 O2 

 
E1 คือ กลุม่ทดลองที่ 1 
E2 คือ กลุม่ทดลองที่ 2 
O1 คือ การทดสอบก่อนการทดลอง 
O2 คือ การทดสอบหลงัจากการทดลองสปัดาห์ที่ 4,6และ8 
X1 คือ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 
X2 คือ รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ 

4.2 ด าเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้

4.2.1 ผู้ วิจัยชีแ้จงท าความเข้าใจกับนักเรียนชมรมเปตอง จ านวน 30 คน 
เก่ียวกับการเรียนการสอนกีฬาเปตอง โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ร่วมกบัจินตภาพ 

4.2.2 ทดสอบทักษะกีฬาเปตองก่อนการเรียนด้วยแบบทดสอบทักษะกีฬา  
เปตองของบ ารุง รอดกร (2542) 

4.2.3 ด าเนินการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้กีฬาเปตองโดยประยุกต์
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน  
8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ในชั่วโมงวิชาเพิ่มเติมกีฬาเปตอง 1 ชั่วโมง 30 นาที นัดฝึกเพิ่มเติ่ม  
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2 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที รวมสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 30 นาที รวมทัง้หมด 20 ชั่วโมง โดยผู้ วิจัย
ด าเนินการสอนเอง 

4.2.4 เม่ือเสร็จสิน้การเรียนการสอนท าการทดสอบทกัษะกีฬาเปตองหลงัการเรียนด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ โดยใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองของบ ารุง 
รอดกร (2542) 

 
5. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นขัน้ตอน ดงันี ้
5.1 ทดสอบทกัษะกีฬาเปตองก่อนการเรียน ด้วยแบบทดสอบทกัษะกีฬาเปตองของ

บ ารุง รอดกร (2542) ใช้เวลา 2 ชัว่โมง 
5.2 จดัการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ที่ประยกุต์รูปแบบการเรียนการ

สอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ จ านวน 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ในชัว่โมงวิชาเพิ่มเติมกีฬาเปตอง 
1 ชั่วโมง 30 นาที นัดฝึกเพิ่มเติ่ม 2 ครัง้ ครัง้ละ 30 นาที  รวมสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง 30 นาที  
รวมทัง้หมด 20 ชัว่โมง 

5.3 ทดสอบทักษะกีฬาเปตองหลงัการเรียนด้วยแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองของ
บ ารุง รอดกร (2542) ใช้เวลา 2 ชัว่โมง 

5.4 น าผลที่ได้ไปหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบทักษะ
กีฬาเปตอง 

 
6. การจัดกระท าและวิเคราะห์ข้อมูล 

6.1 หาค่าเฉลี่ยและสว่ยเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนักเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

6.2 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ 
จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 
และ8 ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (one way repeated measures ANOVA) ถ้า
พบความแตกตา่งท าการทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Bonferroni 

6.3 เปรียบเทียบความสามารถในการโยนลูกของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและกลุ่มที่ฝึกด้วยรูปแบบ  



  62 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวี ส์  ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้  
(t-test Independent) 

6.4 วิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนกับระยะเวลาใน 
การฝึกที่มีผลต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ด าเนินการโดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง (two way repeated measures ANOVA) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นีผู้้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ต่างๆ แทนความหมายดงัตอ่ไปนี ้

N  แทน จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

X̅  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 
S.D. แทน ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t  แทน ค่าสถิติทดสอบความแตกตา่งแบบที (t-test independent) 
F  แทน ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างแบบเอฟจากการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนชนิดวดัซ า้ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้ รูปแบบ 

การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่มีผลต่อความสามารถในการโยน  
ลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมลู การน าเสนอข้อมลู และการแปลความหมายการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ยและส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียน  
การสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของ
นกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์
ที่  4,6 และ8 ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (one way repeated measures 
ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Bonferroni 

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการโยนลกูของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มที่ฝึก
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและกลุ่มที่ฝึกด้วยรูปแบบ  
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การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวี ส์  ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้  
(t-test Independent) 

ตอนที่ 4 วิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนกบัระยะเวลา
ในการฝึกที่มีผลต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  ด าเนินการโดยใช้การวิ เคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบสองทาง (two way repeated measures ANOVA) 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ยและส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

 
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและ
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 

 

รายการ ผลการทดสอบ 
ก่อนการฝึก หลงัฝึก

สปัดาห์ที่ 4 
หลงัฝึก

สปัดาห์ที่ 6 
หลงัฝึกสปัดาห์

ที่ 8 

X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. 
รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์
ร่วมกบัจนิตภาพ 

21.44 3.82 23.35 3.37 26.50 2.00 29.94 2.08 

รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 

21.38 3.61 22.06 3.08 24.75 2.46 25.63 2.94 

 
จากตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการ

สอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูก เลียดของกีฬา 
เปตอง พบว่า กลุ่มที่ ใช้ รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ร่วมกับจินตภาพ 
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ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.44 , 23.35 , 26.50 และ 
29.94 ตามล าดบั มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 3.82 , 3.37 , 2.00 และ 2.08 ตามล าดบั กลุม่
ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 
8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 21.38 , 22.06 , 24.75 และ 25.63 ตามล าดับ มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 3.61 , 3.08 , 2.46 และ 2.94 ตามล าดบั 

 
ตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและ
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 

 

รายการ ผลการทดสอบ 
ก่อนการฝึก หลงัฝึก

สปัดาห์ที่ 4 
หลงัฝึก

สปัดาห์ที่ 6 
หลงัฝึกสปัดาห์

ที่ 8 

X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. X̅ S.D. 
รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์
ร่วมกบัจนิตภาพ 

19.69 2.91 20.81 2.63 24.00 2.65 26.63 2.75 

รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 

19.56 3.05 20.19 2.81 21.50 2.89 22.75 3.25 

 
จากตาราง 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการ

สอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูโด่งของกีฬาเปตอง 
พบว่า กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพก่อนการฝึกและ
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 19.69 , 20.81 , 24.00 และ 26.63 ตามล าดบั 
มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.91 , 2.63 , 2.65 และ 2.75 ตามล าดับ กลุ่มที่ใช้ รูปแบบ 
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่  4,6 และ 8 มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 19.56 , 20.19 , 21.50 และ 22.75 ตามล าดบั มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
3.05 , 2.81 , 2.89 และ 3.25 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับ
จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 
และ8 ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (one way repeated measures ANOVA) 
 ถ้าพบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Bonferroni 
 
ตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 

 

รายการ แหลง่ความแปรปรวน SS Df MS F P 
รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์
ร่วมกบัจนิตภาพ 

ระหวา่งเวลาท่ี
ทดสอบ 

 

673.06 3 224.35 67.78* .000 

ควาคลาดเคลือ่น 148.93 45 3.31   

รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 

ระหวา่งเวลาท่ี
ทดสอบ 

202.42 3 67.47 36.65* .000 

ควาคลาดเคลือ่น 82.82 45 1.84   

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 
จากตาราง 5 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพและการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 พบว่า กลุม่ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์และกลุม่ที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยน
ลูกเลียดของกีฬาเปตอง หลังฝึกดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนัน้  
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) ดงัตารางที่ 6 
และ 7 
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬา 
เปตอง เป็นรายคู ่ระหวา่งกอ่นการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 ของกลุม่ที่ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ 

 

ระหวา่งเวลาท่ีทดสอบ X̅ ก่อนการฝึก หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 4 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 6 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 8 

X̅ - 21.43 23.25 26.50 29.93 
ก่อนการฝึก 21.43 - -1.81* -5.06* -8.50* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 23.25  - -3.25* -6.68* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 26.50   - -3.43* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 29.93    - 

 
จากตาราง 7 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการโยน 

ลกูเลียดของกีฬาเปตอง เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า ความสามารถ
ในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 แตกต่างกัน
ทกุคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ตาราง 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬา  
เปตอง เป็นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 ของกลุ่มที่ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 

 

ระหวา่งเวลาท่ีทดสอบ X̅ ก่อนการฝึก หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 4 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 6 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 8 

X̅ - 21.37 22.06 24.75 25.62 
ก่อนการฝึก 21.37 - -.68 -3.37* -4.25* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 22.06  - -2.68* 3.56* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 24.75   - -.87 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 25.62    - 
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จากตาราง 8 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการโยน 
ลกูเลียดของกีฬาเปตอง เป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า ความสามารถ
ในการโยนลูกเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกแตกต่างกับหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 และ 
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

 
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูโด่งของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 

 

รายการ แหลง่ความ
แปรปรวน 

SS Df MS F P 

รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์
ร่วมกบัจนิตภาพ 

ระหวา่งเวลาท่ี
ทดสอบ 

 

475.31 3 158.43 115.57* .00 

ความคลาดเคลื่อน 61.68 45 1.37   

รูปแบบการเรียนการสอน
ทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 

ระหวา่งเวลาท่ี
ทดสอบ 

96.62 3 32.20 36.81* .00 

ความคลาดเคลื่อน 39.37 45 .87   

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 
จากตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการใช้รูปแบบการเรียน 

การสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพและการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สัปดาห์ที่  4,6 และ 8 พบว่า กลุ่มที่ ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ และ 
กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถใน
การโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง หลงัฝึกดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ดังนัน้ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni)  
ดงัตารางที่ 9 และ 10 
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ตาราง 9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬา  
เปตอง เป็นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 ของกลุ่มที่ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ 

 

ระหวา่งเวลาท่ีทดสอบ X̅ ก่อนการฝึก หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 4 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 6 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 8 

X̅ - 19.69 20.81 24.00 26.62 
ก่อนการฝึก 19.69 - -1.12* -4.31* -6.93* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 20.81  - -3.18* -5.81* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 24.00   - -2.62* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 26.62    - 

 
จากตาราง 9 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการโยนลกูโด่ง

ของกีฬาเปตอง เป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า ความสามารถใน 
การโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 แตกต่างกนัทกุคู่
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการโยนลกูโด่งของกีฬา  
เปตอง เป็นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 ของกลุ่มที่ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ 

 

ระหวา่งเวลาท่ีทดสอบ X̅ ก่อนการฝึก หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 4 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 6 

หลงัฝึก
สปัดาห์ที่ 8 

X̅ - 19.56 20.18 21.50 22.75 
ก่อนการฝึก 19.56 - -.62 -1.93* -3.18* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 20.18  - -1.31* -2.56* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 21.50   - -1.25* 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 22.75    - 

 



  70 

จากตาราง 10 การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการโยนลกูโดง่
ของกีฬาเปตอง เป็นรายคู่  โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า ความสามารถใน 
การโยนลูกเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกแตกต่างกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และ 8 และ 
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 
แตกตา่งกบัหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความสามารถในการโยนลกูของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วย

รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและกลุ่มที่ฝึกด้วยรูปแบบ  
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวี ส์  ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้  
(t-test Independent) 

 
ตาราง 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตองก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 

 

รายการ รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏบิตัิของ 
เดวีส์ร่วมกบัจนิตภาพ 

รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏบิตัิของ

เดวีส์ 

T P 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
ก่อนการฝึก 21.44 3.82 21.38 3.61 .04 .96 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 23.25 3.37 22.06 3.08 1.03 .30 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 26.50 2.03 24.75 2.46 2.19* .03 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 29.94 2.08 25.63 2.94 4.78* .00 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 
จากตาราง 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการใช้รูปแบบการเรียน

การสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ 
เดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง พบว่า ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก
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สปัดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกนั หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 
 
ตาราง 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพและผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่มี
ต่อความสามารถในการโยนลกูโด่งของกีฬาเปตองก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 

 

รายการ รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏบิตัิของเด
วีส์ร่วมกบัจนิตภาพ 

รูปแบบการเรียนการ
สอนทกัษะปฏบิตัิของ

เดวีส์ 

t P 

X̅ S.D. X̅ S.D. 
ก่อนการฝึก 19.69 2.91 19.56 3.05 .11 .90 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 4 20.81 2.63 20.19 2.81 .64 .52 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 6 24.00 2.65 21.50 2.89 2.54* .01 
หลงัฝึกสปัดาห์ที่ 8 26.63 2.75 22.75 3.25 3.63* .00 

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 

จากตาราง 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการใช้รูปแบบการเรียน
การสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของ 
เดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬาเปตอง พบว่า ก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สปัดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกนั หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05 

 
ตอนที่ 4 วิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนกบัระยะเวลาใน

การฝึกที่มีผลต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปทุมวัน  ด าเนินการโดยใช้การวิ เคราะห์ 
ความแปรปรวนแบบสองทาง (two way repeated measures ANOVA) 
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ตาราง 13 การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS DF MS F P 

ระหวา่งกลุม่ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 76001.25 1 76001.25 2696.52* .00 
ความคลาดเคลื่อน 845.54 30 28.18   

ภายในกลุม่ 
ช่วงเวลาของการฝึก 797.36 3 265.94 103.27* .00 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้*ชว่งเวลา
ของการฝึก 

77.64 3 25.88 10.05* .00 

ความคลาดเคลื่อน 231.76 90 2.57   

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 
จากตาราง 13 การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลา

ของการฝึกที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง พบว่า มีปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
โปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาของการฝึกที่ส่งผลให้ความสามารถ ในการโยนลูกเลียดของ 
กีฬาเปตองแตกตา่งกนัทกุคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัแสดงในภาพประกอบที่  
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ค่า
คะ
แน
น 

ก่อนการฝึก หลงัการฝึก 

สปัดาห์ที่ 4 

 

หลงัการฝึก 

สปัดาห์ที่ 6 

 

หลงัการฝึก 

สปัดาห์ที่ 8 

 

สปัดาห์ 

คะแนน 

เวลา 

    
 

 

 
  
 

ภาพประกอบ 2 ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกท่ีมีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง 
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ตาราง 14 การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูโด่งของกีฬาเปตอง 

 

แหลง่ความแปรปรวน SS DF MS F P 

ระหวา่งกลุม่ 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้ 61337.53 1 61337.53 2058.45* .00 
ความคลาดเคลื่อน 893.93 30 29.79   

ภายในกลุม่ 
ช่วงเวลาของการฝึก 500.09 3 166.69 148.45* .00 

รูปแบบการจดัการเรียนรู้*ชว่งเวลา
ของการฝึก 

71.84 3 23.94 21.32* .00 

ความคลาดเคลื่อน 101.06 90 1.12   

*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 
 
จากตาราง 14 การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลา

ของการฝึกที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬาเปตอง พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
โปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาของการฝึกที่ส่งผลให้ความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬา 
เปตองแตกตา่งกนัทกุคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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ค่า
คะ
แน
น 

ก่อนการฝึก หลงัการฝึก 

สปัดาห์ที่ 4 

 

หลงัการฝึก 

สปัดาห์ที่ 6 

 

หลงัการฝึก 

สปัดาห์ที่ 8 

 

สปัดาห์ 

คะแนน 

เวลา 

    
 

 

 

  

 

 
ภาพประกอบ 3 ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกท่ีมีต่อ

ความสามารถในการโยนลกูโด่งของกีฬาเปตอง 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุ่งหมาย สมมติฐาน และวิธีการด าเนินการวิจัย 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ 

จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบั 
จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์
ที่ 4 , 6 และ 8 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบั  
จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน  ระหว่างกลุ่มทดลองกลุ่มที่  1 และ 
กลุม่ทดลองกลุม่ที่ 2 

4. เพื่อวิเคราะห์ปฏิสัมพันระหว่างรูปแบบการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ  
จินตภาพกับระยะเวลาในการฝึกที่มีผลต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

ความส าคญัของการวิจยั 
เพื่อทราบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่

มีผลต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั เพื่อได้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนและเป็น
แนวทางในการฝึกซ้อมกีฬาของนักกีฬาเปตองของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั 
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ขอบเขตของการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาเปตอง โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จ านวน 60 คน ปีการศกึษา 2562 

กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนวิชาเพิ่มเติมเปตอง โรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั จ านวน 30 คน ปีการศกึษา 2562 ซึง่ได้กลุม่ตวัอย่าง
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Select) ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยเรียงล าดบัจากคะแนนจาก
คะแนนน้อยไปหามาก จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการโยนลูกใน  
กีฬาเปตอง แล้วแบ่งกลุ่มแบบสลบัฟันปลา (Matching Group) โดยการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 
ดังนี ้กลุ่มทดลองที่ 1 จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวี ส์
ร่วมกับจินตภาพ และกลุ่มทดลองที่ 2 จ านวน 15 คน ฝึกด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบตัิของเดวีส์ 

สมมตุิฐานการวิจยั 
1. ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ  

จินตภาพ ที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกแตกต่างกนั 

2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการโยนของกีฬาเปตองระหว่างกลุม่ที่ฝึกด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ของเดวี ส์ ร่วมกับจินตภาพและ กลุ่มที่ ฝึก ด้วย 
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์แตกต่างกนั 

3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ      
จินตภาพกับระยะเวลาที่ท าให้ความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั ต่างกนั 

การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
6.1 หาค่าเฉลี่ยและส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน

ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั 

6.2 เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ  
จินตภาพและรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยน  



  78 

ลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปทมุวนั ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ8 ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐาน
ใช้ (one way repeated measures ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
วิธีของ Bonferroni 

6.3 เปรียบเทียบความสามารถในการโยนลูกของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและกลุ่มที่ฝึกด้วยรูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติ ของเดวี ส์  ด า เนิ นการโดยใช้สถิ ติ ทดสอบสมมติ ฐาน ใช้  
(t-test Independent) 

6.4 วิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอนกบัระยะเวลาในการฝึกที่มี
ผลต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ศ รี น ค ริ น ท ร วิ โ รฒ  ป ทุ ม วั น  ด า เนิ น ก า ร โด ย ใ ช้ ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ 
ความแปรปรวนแบบสองทาง (two way repeated measures ANOVA) 

 
สรุปผลการวจิัย 

1.ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพที่ มีต่อความสามารถในการโยนลูก เลียดและลูกโด่งของ 
กีฬาเปตอง ดงันี ้

1.1 กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 21.44 , 23.35 , 26.50 และ 29.94 ตามล าดบั มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
3.82 , 3.37 , 2.00 และ 2.08 ตามล าดบั กลุม่ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์
ที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเลียดของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 
และ 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 21.38 , 22.06 , 24.75 และ 25.63 ตามล าดบั มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 3.61 , 3.08 , 2.46 และ 2.94 ตามล าดบั 

1.2 กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 
มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 19.69 , 20.81 , 24.00 และ 26.63 ตามล าดบั มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
2.91 , 2.63 , 2.65 และ 2.75 ตามล าดบั กลุม่ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์
ที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกโด่งของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 
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และ 8 มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 19.56 , 20.19 , 21.50 และ 22.75 ตามล าดบั มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากบั 3.05 , 2.81 , 2.89 และ 3.25 ตามล าดบั 

2.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะ
ปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพและการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดและลกูโด่งของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 
4,6 และ 8 ดงันี ้ 

2.1 กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและ
กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเลียด
ของกีฬาเปตอง หลงัการฝึกดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ จึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า กลุ่มที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 แตกต่างกนัทุกคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 กลุ่มที่ใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ก่อนการฝึกแตกต่างกับหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 และ
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 แตกต่างกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

2.2 กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและ
กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูโด่ง
ของกีฬาเปตอง หลงัฝึกดีกว่าก่อนการฝึกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงันัน้ จึงท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า กลุม่ที่ใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพ ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 
และ 8 แตกต่างกนัทุกคู่อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 กลุ่มที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ ก่อนการฝึกแตกต่างกับหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และ 8 และหลังการฝึก
สปัดาห์ที่ 4 แตกต่างกับหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 แตกต่างกับ
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับจินตภาพและรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดและลกูโดง่ของกีฬาเปตอง ดงันี ้

3.1 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ ร่วมกับจินตภาพและ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลูก เลียดของ
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กีฬาเปตอง พบว่า ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกนั หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 
และ 8 แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

3.2 ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ ร่วมกับจินตภาพและ
รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลกู โด่งของกีฬา 
เปตอง พบว่า ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกนั หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 
8 แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

4.การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกที่มีต่อ
ความสามารถในการโยนลกูเลียดและลกูโดง่ของกีฬาเปตอง พบวา่ 

4.1 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาของการฝึกที่ส่งผลให้
ความสามารถในการโยนลูกเลียดของกีฬาเปตองแตกต่างกันทุกคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 

4.2 มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาของการฝึกที่ส่งผลให้
ความสามารถในการโยนลกูโด่งของกีฬาเปตองแตกต่างกนัทกุคู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 

 
อภปิรายผล 

จากการศึกษาวิจัยผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับ 
จินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยนลูกเปตองของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทมุวนั สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

1.จากเปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกับ 
จินตภาพและรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยน  
ลกูของกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 เม่ือพบความแตกต่างจึงท า
การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า กลุ่มที่ใช้
รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการโยน
ลกูเลียดและลกูโด่งของกีฬาเปตองก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4,6 และ 8 แตกต่างกัน
ทกุคูอ่ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และกลุม่ที่ใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของ
เดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเลียดและลกูโด่งของกีฬาเปตองก่อนการฝึกแตกต่างกับ
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 แตกตา่งกบัหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 
8 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เห็นได้ว่ากลุม่ที่ใช้การจินตภาพทัง้ทกัษะการโยนลกูเลียด
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และลกูโด่งมีความแตกตัง้กนัทกุสปัดาห์อย่างมีนยัส าคญั แต่กลุ่มที่ไม่ได้มีการเสริมการจินตภาพ
เข้าไปทัง้ทกัษะการโยนลกูเลียดและลกูโดง่ ทกัษะการโยนลกูเลียดจะไม่ต่างต่างกนัในก่อนก่อนฝึก
และสปัดาห์ที่ 4 และไม่แตกต่างกนัในสปัดาห์ที่ 6 และ 8 ทกัษะการโยนลกูโด่งจะไม่ต่างต่างกนัใน
ก่อนก่อนฝึกและสัปดาห์ที่  4 จึงเห็นว่าการเสริมจินตภาพเข้าไปจะท าให้มี ทัง้นี เ้พราะว่า 
กระบวนการจดัการเรียนการสอนวิชาเปตองผู้วิจยัได้ด าเนินการออกแบบการเรียนรู้อย่างมีระบบ
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ซึง่ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอน คือ ขัน้ที่ 1 ขัน้
สาธิตทกัษะหรือการกระท า ขัน้ที่ 2 ขัน้สาธิตและให้ผู้ เรียนปฏิบตัิทกัษะย่อย ขัน้ที่ 3 ขัน้ให้ผู้ เรียน
ปฏิบัติทักษะย่อย ขัน้ที่ 4 ขัน้ให้เทคนิควิธีการ ขัน้ที่ 5 ขัน้ให้ผู้ เรียนเช่ือมโยงทักษะย่อย ๆ เป็น
ทักษะที่สมบูรณ์ (Davies I.K., 1971) รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์ที่ช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ทกัษะย่อย ๆ จ านวนมากการฝึกให้ผู้ เรียนสามารถท าทกัษะย่อย ๆ เหล่านัน้ได้
ก่อนแล้วค่อยเช่ือมโยงต่อกันเป็นทักษะใหญ่จะช่วยให้ผู้ เรียนประสบผลส าเร็จได้ดีและรวดเร็ว 
(Davies. 1971 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี , 2553) ซึ่งสอดคล้อง สมปรารถนา ทองนาค (2558)  
ได้ท าการศกึษาวิจยั เร่ืองการพฒันาชดุกิจกรรมการฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอลโดยใช้รูปแบบ
การเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ส าหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมธัยม
ท่าแคลง จงัหวดัจนัทบุรี ผลการเปรียบเทียบทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอลของนักเรียน ก่อนและ
หลงัการใช้ชดุกิจกรรมการฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอล โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบตัิของเดวีส์ พบว่า นกัเรียนที่ได้รับการฝึกโดยใช้ชดุกิจกรรมฝึกทกัษะพืน้ฐานกีฬาแฮนด์บอล
โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ มีคะแนนเฉลี่ยหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ 5 ระดับ .01 และสอดคล้องกับ ซารัญฎา ผลจันทร (2558, ตุลาคม-
ธนัวาคม) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียน
ภาพระบายสี โดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพระบายสีโปสเตอร์ตามหลกัการชองเดวีส์ร่วมกับ
เทคนิค STAD บนพื น้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ผลการิจัยพบว่าความคิดสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ และทกัษะการเขียน
ภาพระบายสีนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 วิธีที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนภาพระบายสี
โปสเตอร์ ตามหลักการของเดวีส์ร่วมกับเทคนิค STAD บนพืน้ฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวิธีที่เรียนด้วยชดุฝึกทกัษะแบบปกติ หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

2.จากการเปรียบเทียบความสามารถในการโยนลกูของกีฬาเปตองระหว่างกลุ่มที่ฝึก
ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจนิตภาพและกลุม่ที่ฝึกด้วยรูปแบบการ
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เรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั ก่อนการฝึกและหลงั
การฝึกสัปดาห์ที่ 4,6 และ 8 พบว่า ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ร่วมกบัจินตภาพและรูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ที่มีต่อความสามารถในการ
โยนลูกเลียดและลูกโด่งของกีฬาเปตอง  พบว่า ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่  4  
ไม่แตกต่างกัน หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 
ทัง้นีเ้พราะว่า การฝึกจินตภาพช่วยพัฒนาการเรียนรู้และการฝึกทักษะสามารถใช้จินตภาพเพื่อ  
ขดัเกลาทกัษะต่าง ๆ ให้สมบรูณ์ยิ่งขึน้หรือแก้ไขข้อบกพร่องเฉพาะจดุที่ต้องการให้ปรับปรุงให้ดีขึน้ 
โดยการสร้างจินตภาพว่าได้แก้ไขข้อบกพร่องนัน้แล้ว และสามารถสร้างจินตภาพถึงทักษะนัน้ๆ  
ได้ อย่ างถูก ต้อง  (Weinberg; & Gould. 1999 อ้ างถึ งใน  จ รัลพ งษ์  สาห ร่ายทอง , 2551)  
และค ากล่าวของชูศักด์ิ พัฒนมนตรี (2546) กล่าวว่า จินตภาพเป็นการสร้างภาพหรือย้อนภาพ 
เพื่อสร้าง ประสบการณ์ให้เกิดขึน้ในใจ ท าให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี มีการพฒันาความสามารถทางการ
กีฬาได้ดี ยิ่งขึน้ สามารถสร้างความเข้าใจในเหตกุารณ์ต่าง ๆ ช่วยในการควบคมุอารมณ์ ลดความ
วิตกกงัวล ความโกรธ หรือความเจ็บปวด ช่วยในการรวบรวมสมาธิ สร้างความมัน่ใจในตนเองและ
ช่วยในการ วิ เคราะห์ทบทวนทักษะกีฬาต่าง ๆ  สอดคล้องกับ  เดชะ พุมานนท์  (2558)  
ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นย าในกีฬาเปตอง  ผลการวิจัย
แสดงให้เห็นวา่การฝึกจินตภาพควบคูก่บัการฝึกทกัษะกีฬาเปตองมีสว่นช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็ว
กว่าการฝึกทักษะกีฬาเปตองเพียงอย่างเดียว และสอดคล้องกับนฤมล จันทร์สุข and พีระพงศ์ 
บญุศิริ (2561, มกราคม – เมษายน) ได้ท าศึกษาวิจยัเร่ือง ผลการฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นย า
ของนักกีฬายิงธนูจังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า คะแนนความแม่นย าในการยิงธนูระหว่าง 
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลักการฝึกสัปดาห์ที่ 8  
ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนวดัซ า้ มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 สรุปได้ว่า
การฝึกจินตภาพควบคู่ไปกบัการฝึกยิงธนปูกติมีผลท าให้นกักีฬามีการพฒันาทกัษะการยิงธนไูด้ ดี
ขึน้กวา่การฝึกยิงธนทูัว่ไปเพียงอย่างเดียว 

3.การวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ของการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาของการฝึกที่มี
ต่อความสามารถในการโยนลูกเลียดและลูกโด่งของกีฬาเปตอง พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
โปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาของการฝึกที่ส่งผลให้ความสามารถในการโยนลูกเลียดและลูกโด่ง
ของกีฬาเปตองแตกต่างกันทุกคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้นีเ้พราะว่า การฝึก 
จินตภาพช่วยพัฒนาความสามารถทางด้านทักษะได้อย่างรวดเร็ว ดังที่ ศิลปชัย สุวรรณธาดา 
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(2532) กล่าวว่า การจินตภาพเป็นกุศโลบายการเรียนรู้ทักษะที่ได้รับ การยอมรับว่าช่วยท าให้  
การเรียนรู้ทกัษะด าเนินไปอย่างรวดเร็ว จดจ าทกัษะได้นานและสามารถ น าไปใช้ตามสถานการณ์
ที่เก่ียวข้องในอนาคตด้วย กล่าวโดยทัว่ไป การจินตภาพหมายถึง ความสามารถในการสร้างภาพ
การเคลื่อนไหวในใจก่อนการแสดงทกัษะจริง ถ้าภาพในใจที่สร้างขึน้ มีความแจ่มแจ้งชดัเจนและมี
ชีวิตชีวาจะท าให้ความสามารถในการแสดงทกัษะจริงสงูขึน้  สอดคล้องกบั สนัติราษฏร์ เรียนงาม 
(2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการยิงประตู 
ฟุตซอล ณ จุดเตะโทษ ของนักกีฬาฟุตซอลรุ่นอายุ 14-16 ปี ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่ฝึกด้วย
โปรแกรมการฝึกจินตภาพควบคูก่บัการฝึกทกัษะการยิงประตฟูตุซอล ณ จดุเตะโทษรุ่นอาย ุ14-16 
ปี ก่อนการฝึกกับหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับเดชะ พุมานนท์ (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองผลของ
การฝึกจินตภาพที่มีต่อความแม่นย าในกีฬาเปตอง ผลการศึกษาวิจัยพบว่า ความสามารถใน 
การโยนลกูเลียดของกลุ่มทดลองสงูกว่ากลุ่มควบคุม หลงัจากการฝึก 8 สปัดาห์ สรุปผลการวิจัย 
ผลการฝึกจินตภาพควบคู่กับการฝึกทกัษะในกลุ่มทดลองมีผลต่อพัฒนาการในการโยนลกูเลียด
หลงัจากการฝึกในสปัดาห์ที่ 8 แสดงให้เห็นว่าการฝึกจินตภาพควบคู่กบัการฝึกทกัษะกีฬาเปตองมี
สว่นช่วยให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วกวา่การฝึกทกัษะกีฬาเปตองเพียงอย่างเดียว 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลของการประยกุต์รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบัจินตภาพที่มี
ผลต่อความสามารถในการโยนลกูเปตองของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวนั พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติของเดวีส์
ร่วมกบัจินตภาพมีค่าความสามารถในการโยนลกูในกีฬาเปตองสงูกว่ารูปแบบการเรียนการสอน
ทักษะปฏิบัติของเดวีส์เพียงอย่างเดียว ควรน าไปใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางด้านกีฬาเปตองของนักกีฬาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปทมุวนั ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 

1.การจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ร่วมกบั
จินตภาพควรใช้ในการพฒันาทกัษะการโยนลกูกระทบในกีฬาเปตองในกลุ่มนกัเรียนที่มีลกัษณะ
ช่วงวยัอื่นๆ 
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2.ควรท าการศึกษาวิจยัการจดัการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะ
ปฏิบัติของเดวีส์ร่วมกับแนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาอื่นๆ เช่น การเสริมแรง การสร้างพลังเสริม
อ านาจ (empowerment) กบักลุม่นกัเรียนที่มีลกัษณะช่วงวยัอื่นๆ 

3.ผู้วิจยัควรเตรียมความพร้อมก่อนจดัการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนทกัษะปฏิบตัิ
ของเดวีส์ในทุกชัว่โมงการสอนและซ้อมสอนจนเกิดความช านาญในขัน้ตอนของรูปแบบการเรียน
การสอนทกัษะปฏิบตัิของเดวีส์ทัง้ 5 ขัน้ตอน 
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แบบทดสอบทกัษะกีฬาเปตองของบ ารุง รอดกร (2542) 
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การโยนลูกเลียดเกาะแก่น 
 
จุดมุ่งหมาย 

 
เพื่อทดสอบผู้ เข้ารับการทดสอบว่าจะมีความสามารถในการโยนลกูเปตองเลียดกบัพืน้ไป

เกาะแก่นจ านวน 10 ลกู มีความแม่นย าเพียงใด 
 
วิธีปฏบิัต ิ

 
ผู้ รับการทดสอบยืนในวงกลมเขตการโยนลกูท่ีก าหนดให้ ผู้ด าเนินการทดสอบสัง่ให้เร่ิมได้ 

ผู้ รับการทดสอบโยนลกูเปตองให้เลียดไปกบัพืน้ให้ใกล้ลกูแก่นให้มากที่สดุ ทีละ 1 ลกู รวม 10 ครัง้ 
 
การนับคะแนน 

 
ลกูเปตองที่เข้าไปอยู่ในรัศมีวงกลม การนบัคะแนนดงันี ้
1.วงกลมที่หนึง่ (วงในสดุ) ได้คะแนน 5 คะแนน 
2.วงกลมที่สอง   ได้คะแนน 4 คะแนน 
3.วงกลมที่สาม   ได้คะแนน 3 คะแนน 
4.วงกลมที่สี่   ได้คะแนน 2 คะแนน 
5.นอกรัศมีวงกลม  ได้คะแนน 1 คะแนน 
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   ผู้ทดสอบ 
ผู้ รับการทดสอบ 

 O  ลกูเปา้ 
 5  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 16 เซนติเมตร 
 4  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 32 เซนติเมตร 
 3  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 48 เซนติเมตร 
 2  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 64 เซนติเมตร 
 1  หนึง่คะแนน ออกไปไม่มีก าหนด 
 -7-  ระยะจากจดุโยนลกูถึงลกูเปา้ 7 เมตร 
   เขตโยนลกูเปตอง 
 ----  การโยนลกูเลียดไปกบัพืน้ 
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การโยนลูกโด่งเกาะแก่น 
 
จุดมุ่งหมาย 
 

เพื่อทดสอบผู้ เข้ารับการทดสอบว่าจะมีความสามารถในการโยนลกูเปตองแบบโด่งไปตก
ใกล้ลกูแก่น จ านวน 10 ครัง้ มีความแม่นย าเพียงใด 
 
วิธีปฏบิัต ิ

 
ผู้ รับการทดสอบยืนในวงกลมเขตการโยนลกูท่ีก าหนดให้ ผู้ด าเนินการทดสอบสัง่ให้เร่ิมได้ 

ผู้ รับการทดสอบโยนลูกเปตองลอยโด่งและให้ตกลงไปเกาะแก่นให้มากที่สดุ ทีละ 1 ลกู รวม 10 
ครัง้ การโยนลกูเปตองต้องไม่ผิดกติกาของกีฬาเปตอง 

 
การนับคะแนน 

 
ลกูเปตองที่เข้าไปอยู่ในรัศมีวงกลม การนบัคะแนนดงันี ้
1.วงกลมที่หนึง่ (วงในสดุ) ได้คะแนน 5 คะแนน 
2.วงกลมที่สอง   ได้คะแนน 4 คะแนน 
3.วงกลมที่สาม   ได้คะแนน 3 คะแนน 
4.วงกลมที่สี่   ได้คะแนน 2 คะแนน 
5.นอกรัศมีวงกลม  ได้คะแนน 1 คะแนน 
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   ผู้ทดสอบ 

ผู้ รับการทดสอบ 
O  ลกูเปา้ 
5  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 16 เซนติเมตร 

  4  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 32 เซนติเมตร 
  3  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 48 เซนติเมตร 
  2  ห้าคะแนน รัศมีวงกลม 64 เซนติเมตร 
  1  หนึง่คะแนน ออกไปไม่มีก าหนด 
  -7-  ระยะจากจดุโยนลกูถึงลกูเปา้ 7 เมตร 

   เขตโยนลกูเปตอง 
    การโยนลกูโดง่ 
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ภาคผนวก ข 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ทกัษะปฏิบัตขิองเดวีส์ร่วมกับจินตภาพในกฬีาเปตอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 
วิชา เพิ่มเติมกีฬาเปตอง                    รหัสวิชา พ23023            เวลา 2 คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกเลียดลูกโด่ง
เกาะแก่น 
ครูผู้สอน นายประเดิมชัย เถาแกว้ 
 
1. สาระสำคัญ 
 การโยนลูกเลียดเกาะแก่นและการโยนลูกโด่งเกาะแก่นในกีฬาเปตองเป็นทักษะที่สำคัญใน
การเล่นกีฬาเปตอง โดยมีทักษะย่อยๆได้แก่ การจับลูก การการเหวี่ยงแขน การคาดคะเนจุดตก การ
ส่งแรง การปล่อยลูกออกจากมือ ซึ่งการเรียนรู้นั้นมีการเสริมการจินตภาพเข้ามาในทักษะการโยนลูก
เลียดและลูกโด่งเกาะแก่นจะช่วยให้สามารถเล่นกีฬาเปตองได้อย่างสมบูรณ์แบบ การฝึกทักษะนี้
สามารถทำคะแนนในกีฬาเปตองได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์ตำแหน่งการโยน 
วิเคราะห์แรงที่ใช้ จึงควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเปตองในทุกๆด้านต่อไป 
2. สาระการเรียนรู้  
    2.1 การโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 

2.1.1 การจับลูก 
 2.1.2 การเหว่ียงแขน 
 2.1.3 การคาดคะเนจุดตก 

2.1.4 การส่งแรง 
2.1.5 การปลอ่ยลูกออกจากมือ 
2.1.6 การจินตภาพ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นได้ (K) 
    3.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นได้ (P) 
    3.3 ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน (A) 
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     5.1 ความมีระเบียบวินัย 
     5.2 การแต่งกายที่ถูกระเบียบ 
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     5.3 ความตรงต่อเวลา  
6. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
การจินตภาพแบบฝึกการผ่อนคลาย 

1.ผ่อนคลายดว้ยการหายใจและกำหนดสติอยู่ที่ลมหายใจ เพื่อช่วยผ่อนคลายและสภาวะ
ร่างกายและจิตใจ 

2.ให้กำหนดลมหายใจเข้าใหท้้องพองออก หายใจออกให้ท้องแฟบลง 
3.จินตนาการถึงสถานที่ต่างๆที่ตนเองชอบ เช่น ทะเล ภูเขา น้ำตก เป็นต้น 

การจินตภาพแบบฝึกการควบคุมภาพ 

1.จินตนาการถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนกีฬาเปตอง ได้แก่ ลูกเปตอง ลูกแก่น สนามเปตอง 
เสื้อ กางเกง รองเท้า เป็นต้น 

2.สำรวจถึงรายละเอียดของสิ่งที่จินตนาการโดยให้นึกถึงสีต่างๆของแต่ละอุปกรณ์ นึกถึงลาย
พื้นผิวของลูกเปตอง  

3.นึกถึงขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ขนาดของลูกเปตอง ขนาดของลูกแก่น ขนาดของสนาม 
เป็นต้น 

4.ควบคุมภาพที่จินตนาการถึให้เด่นชัด คงที่ ทั้ง สี รายละเอียด ขนาด 
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ (10 นาที) 

1. ครูผู้สอนสั่งให้ผู้เรียนเข้าตอน 2 แถว ในแนวยาวของสนามกีฬาเปตอง 15 เมตร 
2. ครูผู้สอนอธิบายทักษะที่ถกูต้องของการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นและสาธิตให้

นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผูเ้รียนปฏิบัติทักษะย่อย (20 นาท)ี 
1. ครูผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับทักษะย่อยในการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น  
  1.1 การจับลกู 

   1.2 การเหว่ียงแขน 
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   1.3 การคาดคะเนจุดตก 
  1.4 การส่งแรง 
  1.5 การปล่อยลูกออกจากมือ 
2. ครูผู้สอนอธิบายทีละทักษะย่อยแล้วสาธิตให้ผู้เรียนด ูให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นๆทีละ

ทักษะย่อย 
3. ครูผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติตามทีละทักษะย่อย ทักษะละ 3 ครั้ง 

ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทกัษะย่อย (30 นาที) 
1. ครูผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติทีละทักษะย่อย 

            1.1 การจับลูก 
   1.2 การเหว่ียงแขน 
   1.3 การคาดคะเนจุดตก 

  1.4 การส่งแรง 
  1.5 การปล่อยลูกออกจากมือ 

ทักษะละ 5 ครั้ง วนกันจากทักษะแรกจนถงึทักษะสุดท้ายจนครบเวลาตามที่คุณครูกำหนด 
 2. ครูผู้สอนคอยสังเกตทักษะปฏิบัติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วครูแนะนำผู้เรียนเป็น
รายบุคคลในแต่ละทักษะย่อยที่นักเรียนไมส่ามารถปฏิบัติได ้  
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ (30 นาที) 

1. ครูผู้สอนเรยีกนักเรียนรวมตั้งแถวเหมือนตอนต้นคาบเป็น 2 แถว ด้านข้างสนาม  
2. ครูผู้สอนวิเคราะห์จากการสังเกตในขณะที่ผู้เรียนปฏิบตัิทักษะย่อยแล้ว ให้เทคนิควิธีการ

แต่ละทักษะยอ่ยแก่ผู้เรียน 
3. ครูผู้สอนให้เทคนิค ดังนี ้
     3.1. ให้นักเรียนบังคับมือให้เปิดตรงไปข้างหน้า 
     3.2. ให้นักเรียนเปิดมือให้ปลายนิ้วชี้ไปยังตำแหน่งที่จะโยนลูกไปตก 
     3.3. ให้นักเรียนแห่วงแขนไปด้านหน้าตรงและไปด้านหลังตรงให้เป็นจังหวะที่ต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ (30 นาท)ี 
1. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนสังเคราะห์ความรู้แต่ละทักษะย่อยใหเ้กิดทักษะการโยนลูกเลียดและลูก

โด่งเกาะแก่น 
2. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทกุคนปฎิบัติทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นตามที่ตนเองได้

สังเคราะห์จนเกิดทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 
3.ครูผู้สอนสุ่มนักเรียนให้อธบิายเกี่ยวกับทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 
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7. วิธีการจัดการเรียนการสอน 
7.1 การช้ีแจง 
7.2 การบรรยาย 
7.3 การอธิบาย 
7.4 การถาม – ตอบ 

8. แหล่งการเรียนรู้ / สื่อการเรียนการสอน 
8.1 ใบความรูท้ี่ 1.1 เรื่อง พืน้ฐานการโยนลูกเลียดเกาะแก่น 
8.2 ใบความรูท้ี่ 1.2 เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกโด่งเกาะแก่น 

9. แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
9.1 อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ผู้ที่มีความรู้ในด้านเปตอง 
9.2 สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

10. กิจกรรมเสนอแนะ 
10.1 ให้นักเรยีนกลับไปปฏิบัตินอกคาบเรียนเพื่อเรียนในคาบต่อไป 

11. การวัดผลประเมนิผล 

11.1 การถาม-ตอบ 
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ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกเลียดเกาะแก่น 
ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง 
1.การจับลูก 

1.1 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว เรียงชิดติดกัน 

 
 

1.2 แบบนิ้วทั้ง 4 นิ้ว ตั้งแต่นิ้วช้ีถึงนิ้วก้อยเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือแยกออก 

 
 

1.3 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว แยกออกจากกัน 

 



  101 

2.การเหว่ียงแขน 
 2.1 ตั้งท่าอยู่ในท่าเตรียม โดยเท้าที่ถนัดนำหน้าเล็กน้อย 

        
 
 2.2 แกว่งแขนให้ตึงจากด้านหน้า ไปยังด้านหลังทำมุมประมาณ 40-50 องศา 
 

   
 
3.การคาดคะเนจุดตก 
 3.1 แบ่งสนามออกเป็น 3 ส่วน กำหนดจุดตกเป็น 1 ใน 3 ส่วน ในการโยนลูกเลียด 

3.2 มองจุดตกที่กำหนดไว้ว่าจะโยนลูกไปตก 
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4.การส่งแรง 
 4.1 ส่งแรงจากหัวไหล่ไปยังท่อนแขนข้อมือออกท่าปลายน้ิว 

          
   
5.การปล่อยลูกออกจากมือ 
 5.1 เปิดมือปลอ่ยลูกเปตองโดยให้นิ้วมือเรยีงชิดติดกัน 
 5.2 ให้ปลายนิว้มือช้ีไปยังตำแหน่งและทิศทางที่กำหนด 
 5.3 ให้ลูกเปตองออกจากปลายนิ้วกลาง 
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ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกโด่งเกาะแก่น 
ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง 
1.การจับลูก 

1.1 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว เรียงชิดติดกัน 

 
 

1.2 แบบนิ้วทั้ง 4 นิ้ว ตั้งแต่นิ้วช้ีถึงนิ้วก้อยเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือแยกออก 

 
 

1.3 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว แยกออกจากกัน 
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2.การเหว่ียงแขน 
 2.1 ตั้งท่าอยู่ในท่าเตรียม โดยเท้าที่ถนัดนำหน้าเล็กน้อย 

      
 
 2.2 แกว่งแขนให้ตึงจากด้านหน้า ไปยังด้านหลังทำมุมประมาณ 40-50 องศา 

   
3.การคาดคะเนจุดตก 
 3.1 แบ่งสนามออกเป็น 3 ส่วน กำหนดจุดตกเป็น 1 ใน 3 ส่วน ในการโยนลูกเลียด 

3.2 มองจุดตกที่กำหนดไว้ว่าจะโยนลูกไปตก 
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4.การส่งแรง 
 4.1 ส่งแรงจากหัวไหล่ไปยังท่อนแขนข้อมือออกท่าปลายน้ิว 

        
 
5.การปล่อยลูกออกจากมือ 
 5.1 เปิดมือปลอ่ยลูกเปตองโดยให้นิ้วมือเรยีงชิดติดกัน 
 5.2 ให้ปลายนิว้มือช้ีไปยังตำแหน่งและทิศทางที่กำหนด 
 5.3 ให้ลูกเปตองออกจากปลายนิ้วกลาง 
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ภาคผนวก ค 

แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน 

ทกัษะปฏิบัตขิองเดวีส์ในกีฬาเปตอง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ภาคเรียนที่ 1 
วิชา เพิ่มเติมกีฬาเปตอง                    รหัสวิชา พ23023            เวลา 2 คาบ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกเลียดลูกโด่ง
เกาะแก่น 
ครูผู้สอน นายประเดิมชัย เถาแก้ว 
 
1. สาระสำคัญ 
 การโยนลูกเลียดเกาะแก่นและการโยนลูกโด่งเกาะแก่นในกีฬาเปตองเป็นทักษะที่สำคัญใน
การเล่นกีฬาเปตอง โดยมีทักษะย่อยๆได้แก่ การจับลูก การการเหวี่ยงแขน การคาดคะเนจุดตก การ
ส่งแรง การปล่อยลูกออกจากมือ ซึ่งการเรียนรู้นั้นมีการเสริมการจินตภาพเข้ามาในทักษะการโยนลูก
เลียดและลูกโด่งเกาะแก่นจะช่วยให้สามารถเล่นกีฬาเปตองได้อย่างสมบูรณ์แบบ การฝึกทักษะนี้
สามารถทำคะแนนในกีฬาเปตองได้เป็นอย่างดี และจะช่วยให้สามารถคิดวิเคราะห์ตำแหน่งการโยน 
วิเคราะห์แรงที่ใช้ จึงควรเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาเปตองในทุกๆด้านต่อไป 
2. สาระการเรียนรู้  
    2.1 การโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 

2.1.1 การจับลูก 
 2.1.2 การเหว่ียงแขน 
 2.1.3 การคาดคะเนจุดตก 

2.1.4 การส่งแรง 
2.1.5 การปลอ่ยลูกออกจากมือ 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายวิธีการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นได้ (K) 
    3.2 ผู้เรียนสามารถปฏิบัติทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นได้ (P) 
    3.3 ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียน (A) 
4. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     4.1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจวิธีการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 
5. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
     5.1 ความมีระเบียบวินัย 
     5.2 การแต่งกายที่ถูกระเบียบ 
     5.3 ความตรงต่อเวลา  
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6. กระบวนการจัดการเรียนรู ้
ขั้นที่ 1 ขั้นสาธิตทักษะหรือการกระทำ (10 นาที) 

1. ครูผู้สอนสั่งให้ผู้เรียนเข้าตอน 2 แถว ในแนวยาวของสนามกีฬาเปตอง 15 เมตร 
2. ครูผู้สอนอธิบายทักษะที่ถกูต้องของการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นและสาธิตให้

นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง 
 

 

 

 

 

ขั้นที่ 2 ขั้นสาธิตและให้ผูเ้รียนปฏิบัติทักษะย่อย (20 นาท)ี 
1. ครูผู้สอนอธิบายเกี่ยวกับทักษะย่อยในการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น  
  1.1 การจับลกู 

   1.2 การเหว่ียงแขน 
   1.3 การคาดคะเนจุดตก 

  1.4 การส่งแรง 
  1.5 การปล่อยลูกออกจากมือ 
2. ครูผู้สอนอธิบายทีละทักษะย่อยแล้วสาธิตให้ผู้เรียนด ูให้ผู้เรียนปฏิบัติทักษะย่อยนั้นๆทีละ

ทักษะย่อย 
3. ครูผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติตามทีละทักษะย่อย ทักษะละ 3 ครั้ง 

ขั้นที่ 3 ขั้นให้ผู้เรียนปฏิบัติทกัษะย่อย (30 นาที) 
1. ครูผู้สอนให้นักเรียนปฏิบัติทีละทักษะย่อย 

            1.1 การจับลูก 
   1.2 การเหว่ียงแขน 
   1.3 การคาดคะเนจุดตก 

  1.4 การส่งแรง 
  1.5 การปล่อยลูกออกจากมือ 

ทักษะละ 5 ครั้ง วนกันจากทักษะแรกจนถงึทักษะสุดท้ายจนครบเวลาตามที่คุณครูกำหนด 
 2. ครูผู้สอนคอยสังเกตทักษะปฏิบัติของผู้เรียนเป็นรายบุคคลแล้วครูแนะนำผู้เรียนเป็น
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รายบุคคลในแต่ละทักษะย่อยที่นักเรียนไมส่ามารถปฏิบัติได ้  
ขั้นที่ 4 ขั้นให้เทคนิควิธีการ (30 นาที) 

1. ครูผู้สอนเรยีกนักเรียนรวมตั้งแถวเหมือนตอนต้นคาบเป็น 2 แถว ด้านข้างสนาม  
2. ครูผู้สอนวิเคราะห์จากการสังเกตในขณะที่ผู้เรียนปฏิบตัิทักษะย่อยแล้ว ให้เทคนิควิธีการ

แต่ละทักษะยอ่ยแก่ผู้เรียน 
3. ครูผู้สอนให้เทคนิค ดังนี ้
     3.1. ให้นักเรียนบังคับมือให้เปิดตรงไปขา้งหน้า 
     3.2. ให้นักเรียนเปิดมือให้ปลายนิ้วชี้ไปยังตำแหน่งที่จะโยนลูกไปตก 
     3.3. ให้นักเรียนแห่วงแขนไปด้านหน้าตรงและไปด้านหลังตรงให้เป็นจังหวะที่ต่อเนื่อง 

ขั้นที่ 5 ขั้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยงทักษะย่อย ๆ เป็นทักษะที่สมบูรณ์ (30 นาท)ี 
1. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนสังเคราะห์ความรู้แต่ละทักษะย่อยใหเ้กิดทักษะการโยนลูกเลียดและลูก

โด่งเกาะแก่น 
2. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทกุคนปฎิบัติทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่นตามที่ตนเองได้

สังเคราะห์จนเกิดทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 
3.ครูผู้สอนสุ่มนักเรียนให้อธบิายเกี่ยวกับทักษะการโยนลูกเลียดและลูกโด่งเกาะแก่น 

7. วิธีการจัดการเรียนการสอน 
7.1 การช้ีแจง 
7.2 การบรรยาย 
7.3 การอธิบาย 
7.4 การถาม – ตอบ 

8. แหล่งการเรียนรู้ / สื่อการเรียนการสอน 
8.1 ใบความรูท้ี่ 1.1 เรื่อง พืน้ฐานการโยนลูกเลียดเกาะแก่น 
8.2 ใบความรูท้ี่ 1.2 เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกโด่งเกาะแก่น 

9. แหล่งการเรียนรูเ้พิ่มเติม 
9.1 อาจารย์ประจำวิชาหรืออาจารย์ผู้ที่มีความรู้ในด้านเปตอง 
9.2 สืบค้นทางอินเตอร์เน็ต 

10. กิจกรรมเสนอแนะ 
10.1 ให้นักเรยีนกลับไปปฏิบัตินอกคาบเรียนเพื่อเรียนในคาบต่อไป 

11. การวัดผลประเมนิผล 

11.1 การถาม-ตอบ 
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ใบความรู้ที่ 1.1 เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกเลียดเกาะแก่น 
ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง 
1.การจับลูก 

1.4 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว เรียงชิดติดกัน 

 
 

1.5 แบบนิ้วทั้ง 4 นิ้ว ตั้งแต่นิ้วช้ีถึงนิ้วก้อยเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือแยกออก 

 
 

1.6 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว แยกออกจากกัน 
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2.การเหว่ียงแขน 
 2.1 ตั้งท่าอยู่ในท่าเตรียม โดยเท้าที่ถนัดนำหน้าเล็กน้อย 

        
 
 2.2 แกว่งแขนให้ตึงจากด้านหน้า ไปยังด้านหลังทำมุมประมาณ 40-50 องศา 
 

   
 
3.การคาดคะเนจุดตก 
 3.1 แบ่งสนามออกเป็น 3 ส่วน กำหนดจุดตกเป็น 1 ใน 3 ส่วน ในการโยนลูกเลียด 

3.2 มองจุดตกที่กำหนดไว้ว่าจะโยนลูกไปตก 
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4.การส่งแรง 
 4.1 ส่งแรงจากหัวไหล่ไปยังท่อนแขนข้อมือออกท่าปลายน้ิว 

          
   
5.การปล่อยลูกออกจากมือ 
 5.1 เปิดมือปลอ่ยลูกเปตองโดยให้นิ้วมือเรยีงชิดติดกัน 
 5.2 ให้ปลายนิว้มือช้ีไปยังตำแหน่งและทิศทางที่กำหนด 
 5.3 ให้ลูกเปตองออกจากปลายนิ้วกลาง 
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ใบความรู้ที่ 1.2 เรื่อง พื้นฐานการโยนลูกโด่งเกาะแก่น 
ทักษะพื้นฐานกีฬาเปตอง 
1.การจับลูก 

1.4 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว เรียงชิดติดกัน 

 
 

1.5 แบบนิ้วทั้ง 4 นิ้ว ตั้งแต่นิ้วช้ีถึงนิ้วก้อยเรียงชิดติดกัน นิ้วหัวแม่มือแยกออก 

 
 

1.6 แบบนิ้วทั้ง 5 นิ้ว แยกออกจากกัน 
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2.การเหว่ียงแขน 
 2.1 ตั้งท่าอยู่ในท่าเตรียม โดยเท้าที่ถนัดนำหน้าเล็กน้อย 

      
 
 2.2 แกว่งแขนให้ตึงจากด้านหน้า ไปยังด้านหลังทำมุมประมาณ 40-50 องศา 

   
3.การคาดคะเนจุดตก 
 3.1 แบ่งสนามออกเป็น 3 ส่วน กำหนดจุดตกเป็น 1 ใน 3 ส่วน ในการโยนลูกเลียด 

3.2 มองจุดตกที่กำหนดไว้ว่าจะโยนลูกไปตก 
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4.การส่งแรง 
 4.1 ส่งแรงจากหัวไหล่ไปยังท่อนแขนข้อมือออกท่าปลายน้ิว 

        
 
5.การปล่อยลูกออกจากมือ 
 5.1 เปิดมือปลอ่ยลูกเปตองโดยให้นิ้วมือเรยีงชิดติดกัน 
 5.2 ให้ปลายนิว้มือช้ีไปยังตำแหน่งและทิศทางที่กำหนด 
 5.3 ให้ลูกเปตองออกจากปลายนิ้วกลาง 
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ภาคผนวก ง 

รายนามผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยั 

อาจารย์ ดร.ไพญาดา สงัข์ทอง อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา คณะพลศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจารย์ ดร.เทเวศน์ จนัทร์หอม อาจารย์ประจ าภาควิชาพลศกึษา คณะพลศกึษา 

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

นายสมเกียรติ เทวะเศกสรรค์ คณุครูช านาญพิเศษ  

 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน 

เรืออากาศตรี ปรารภ ทองประเทศ เลขาธิการ นายทะเบียนและผู้ ฝึกสอน 

สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชปูถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

พล.ต.ต.หญิง ฤชมุน วิชยัดษิฐ ผู้ ฝึกสอน สมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย  

 ในพระราชปูถมัภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช

ชนน ี

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล ประเดิมชยั เถาแก้ว 
วัน เดือน ปี เกิด 12 เมษายน 2537 
สถานที่เกิด จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2560  

การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.) สขุศกึษาและพลศกึษา คณะพลศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พ.ศ.2563  
การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สขุศกึษาและพลศกึษา คณะพลศกึษา   
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 499 ม.3 ต.สระยายโสม อ.อูท่อง จ.สพุรรณบรีุ 72220   
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