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การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู ้ 

พลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มี ต่อความสามารถในการเรียงแกว้ของนกัเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
ที่มาจากการทดสอบการเรียงแกว้แลว้น ามาคดัเลือก จ านวน 30 คน จากนัน้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่ม
ควบคุม 15 คน เรียนพลศึกษาแบบปกติ  และกลุ่มทดลอง 15 คน เรียนพลศึกษาควบคู่กับการฝึก 
การถ่ายโยงการเรียนรู  ้เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยคือ โปรแกรมการฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู ้ จ านวน 8 
สปัดาห ์วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา และทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของเวลาก่อนเขา้รว่ม
โปรแกรม และหลังเข้าร่วมโปรแกรมสัปดาห์ที่   6 และ 8 ด้วยสถิติ เฟรชแมน และเปรียบเทียบรายคู่ 
ด้วยสถิ ติ  วิล คอกซัน  จากนั้ น ทดสอบความแตกต่ างค่ า เฉลี่ ย ของเวล าก่ อน การทดลอง 
ห ลั งท ด ล อ งสั ป ด าห์ ที่  8 ระห ว่ า งก ลุ่ ม ท ด ล อ งกั บ ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม ด้ ว ย ส ถิ ติ  แม น วิท นี ย ู
                    ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล  ก่อนการ
ทดลองแตกต่างกับหลังการทดลอง  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  .05. 2) กลุ่มควบคุมมี
ความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลงัการทดลอง อย่างมีนยัส  าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05. 3) หลงัการทดลองสัปดาหท์ี่ 8 กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแกว้แบบ
ไซเคิล แตกต่างกบักลุม่ควบคมุอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
ค าส าคญั : การจดัการเรียนรูท้างพลศกึษา การถ่ายโยงการเรียนรู ้ ความสามารถในการเรียงแกว้ 
นกัเรียนประถมศกึษาตอนปลาย 
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This research is a quasi-experimental study.The purpose of this study is to 

investigate the effects of physical education learning management coupled with the transfer 
learning training on the stack ability of upper elementary school students. The sample in this 
research consisted of 30 male upper elementary school students from Ban Huai Yang School 
and selected by purposive sampling.They were divided into two groups, as a control group of 
15 people who were taught by normal physical education learning lessons, and an 
experimental group of 15 people, taught by physical education learning lessons and transfer 
of learning training. The research tool was a physical education learning lesson, plus the 
transfer of learning training for eight weeks. It had a validity =1.00. The data were analyzed by 
descriptive statistics, the compared differences in stack ability between the pretest and 
posttest by Wilcoxon signed rank test and the comparative difference of stack ability between 
the experimental group and the control group with a Mann-Whitney test. The findings were as 
follows: (1) after the program, the experimental group had a stack ability a higher than before 
at a significantly statistical level of .05; (2) after the program, the control had a stack ability a 
higher than before at a significantly statistical level of .05; and (3) after the program in week 
eight, the experimental group had a higher stack ability than the control group at a statistically 
significant level of .05. 

 
Keyword : Physical education learn management Transfer of learning training stack Ability 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
เด็กประถมศกึษาอายุ 6-12 ปี เป็นวยัที่ควรไดร้บัการพฒันาในทุกทุกดา้น เพื่อใหเ้กิดการ

พัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต การพัฒนาจะมีส่วนส าคัญที่จะขาดไปเสียมิไดคื้อ 
การพัฒนาในการตอบสนองส าหรบัเด็ก การตอบสนองนั้นเกิดขึน้กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดแล้วจะ
พฒันาเพิ่มขึน้ตามช่วงอายขุองเด็กแต่ละคนหรือมากขึน้อยู่กบัประสบการณแ์ละวฒุิภาวะของเด็ก
แต่ละคน (ราชวิทยาลัยกุมารแพทยแ์ห่งประเทศไทย , 2560) ซึ่งการตอบสนองจะส่งผลต่อการ
เรียนรูก้ารเคลื่อนไหวต่าง ๆ รวมไปถึงการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาได้ดีขึน้ กีฬาต่าง  ๆ
ส าหรับเด็กจึงจ าเป็นต้องมีการตอบสนองเข้ามาเก่ียวข้องทั้งสิ ้นได้แก่  กีฬาฟุตบอล กีฬา
วอลเลยบ์อล กีฬาเซปักตะกรอ้ กีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาเรียงแก้ว เป็นตน้ ทั้งนีกี้ฬาเรียงแก้ว
เป็นกีฬาที่ไดถ้กูน ามาใชใ้นวิชาพลศึกษาจ านวนมากเพื่อเพิ่มทกัษะพืน้ฐานของการเคลื่อนไหวของ
กลา้มเนือ้ เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง มือและตา ความช านาญในการใชม้ือทั้งสองขา้ง รวมถึง
ความรวดเร็วและการมีสมาธิ (Udermann  Murray Mayer Sagendorf, 2004) กีฬาเรียงแก้ว
ประกอบดว้ยแกว้ 12 ใบ โดยจะตอ้งเรียงแกว้และเก็บแกว้ตามรูปแบบอย่างถูกตอ้งตามกติกา เริ่ม
จากโครงสรา้งอย่างง่าย 3 ถ้วย 2 ถ้วยฐานพรอ้ม 1 ด้านบน โดยใช้การเคลื่อนไหวที่ช้าและ
ระมัดระวังเพื่ อการจัดเรียงที่ ซับซ้อนมากขึ ้น (3-6-3) ใช้การกระท าที่ รวดเร็วที่ต้องใช้การ
ประสานงานสูง ตามล าดับและการเคลื่อนไหวที่แม่นย าด้วยมือทั้งสองขา้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง (Li 
Coleman Ransdell Irwin, 2011) การพฒันาความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ใหท้ างาน
ไดร้วดเร็วและมีการตอบสนองที่ดีนัน้ สามารถฝึกไดโ้ดยเริ่มเรียนรูก้ลไกการเคลื่อนไหวทั่วไปและ
ยากมากขึน้มีความซบัซอ้นตามรูปแบบการฝึกจะส่งผลต่อพฒันาการในดา้นการเรียนรูแ้ละจดจ า 
น าไปสู่การการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ในดา้นความสมัพนัธ์
ระหว่างมือและตา ความแม่นย า ความเร็ว  ซึ่งกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับการฝึกช่วยใหก้าร
พัฒนาการตอบสนองและการพัฒนาทางดา้นการเรียงแกว้ไดดี้มากขึน้จากเดิม (ถาวร กมุทศรี, 
2548)  

จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกีฬาเรียงแก้วที่ผ่านมา ได้แก่ การศึกษาของ 
Udermann  Murray Mayer Sagendorf (2004) เรื่อง กีฬาเรียงแกว้ต่อความสมัพันธ์ระหว่างมือ
และตา รวมถึงเวลาปฎิกิริยาของกลุ่มควบคมุและกลุ่มทดลอง จ านวน 4 สปัดาห ์ในวิชาพลศึกษา 
และติดตามผลของกีฬาเรียงแกว้ในสปัดาหท์ี่  5  เครื่องมือที่ใช ้คือ การทดสอบ Soda Pop ส  าหรบั
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ใชใ้นการประเมินความสมัพันธร์ะหว่างมือและตา และ Yardstick ส าหรบัใชใ้นการทดสอบเวลา
ปฏิกิรยิา พบว่ากลุ่มทดลองที่ใชก้ิจกรรมเรียงแกว้หลงัสปัดาหท์ี่ 5 มีความสมัพนัธร์ะหว่างมือและ
ตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยาดีกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และดีกว่ากลุ่มควบคมุ  อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อย่างไรก็ตามในกลุ่มควบคุมที่เรียนจะมีกิจกรรมพลศึกษาแบบปกติไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังของความสัมพันธ์ระหว่างมือและตารวมถึงเวลาปฏิกิริยา
การศึกษาของ (Hart & Smith, 2005) เรื่อง เวลาปฏิกิริยาของการเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียงแกว้ใน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2 และ 4 จะพบว่าหลังสัปดาห์ที่  3 กลุ่มทดลองในนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 มี 5 มีความสมัพนัธร์ะหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยาดีกว่าก่อนการเขา้
ร่วมกิจกรรม และดีกว่ากลุ่มควบคุม สามารถสรุปไดว้่า การฝึกกีฬาเรียงแก้วในวิชาพลศึกษามี
ประสิทธิภาพที่ดีขึน้ตัง้แต่สปัดาหท์ี่ 3 และ 5 ส  าหรบัในประเทศไทยงานวิจยัเก่ียวกบักีฬาเรียงแกว้ 
พบเพียงงานวิจัยของ ภานุวัฒน ์หนูบา้นยาง (2555) ศึกษาเรื่อง ผลการฝึกกีฬาเรียงแกว้ที่มีต่อ
เวลาตอบสนองและเวลาปฎิกิริยาในเด็ก ซึ่งพบว่า หลังการการฝึกกีฬาเรียงแกว้ครบ 6 สัปดาห ์
เวลาตอบสนองของมือกบัตา และเวลาปฎิกิรยิาของมือทัง้สองขา้งลดลง ดงันัน้สรุปไดว้่า กีฬาเรียง
แกว้เป็นกีฬาที่สามารถลดเวลาตอบสนองของมือกบัตา และเวลาปฎิกิรยิาของมือทัง้สองขา้งได ้

การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาในปัจจุบนัมีความจ าเป็นในโรงเรียนทุกระดบั เพราะเป็นส่วน
ส าคัญในกระบวนการศึกษาที่จะช่วยในการพัฒนาส่วนต่าง ๆ กิจกรรมพลศึกษาไม่เป็นแต่เพียง
เครื่องช่วยสรา้ง พฒันาการทางกลา้มเนือ้สว่นต่าง ๆ ของรา่งกาย ใหม้ีประสิทธิภาพ ยงัช่วยกระตุน้
ความเจริญงอกงามเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและ  
ผลทางออ้มทางดา้นอารมณ์ สขุภาพจิต ดังนัน้ การศึกษาและพลศึกษาเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็น
ในการใชช้ีวิตประจ าวนั โดยเฉพาะการเรียนระดบัประถมศึกษาที่มุ่งเนน้การปพูืน้ฐานส าคญัใหแ้ก่
ผูเ้รียน ซึ่งสอดคลอ้งกับการพัฒนาที่ดี จะตอ้งเริ่มการพัฒนาพืน้ฐานใหดี้ก่อน วิชาพลศึกษาเป็น
การศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวตัถุประสงคใ์หผู้เ้รียนเกิดการพัฒนาตามวตัถุประสงคข์องการศึกษาได้
ครบทุกองคป์ระกอบ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานั้น นอกจากจะเป็นการเรียนการสอน
เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังมีวิธีการสอนและการจัดกิจกรรมที่ท าให้นักเรียนมี
พัฒนาการในทักษะอ่ืนๆ เพื่อใหน้ักเรียนมีความเป็นคนที่สมบูรณ์ควบคู่กันไปดว้ยได ้(พุทธรตัน ์
พทุธจ า และสธุนะ ติงศภทัิย,์ 2559)  

ผูว้ิจยัซึ่งเป็นครูสอนวิชาพลศกึษา ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน จงัหวดัสกลนคร 
สังเกตพบว่า นักเรียนประถมศึกษามีความสามารถในการเคลื่อนไหวและการตอบสนองที่ไม่ดี
เท่าที่ควร มีแนวโน้มในการออกก าลังกายลดลง บางคนมีสมรรถภาพทางกายต ่ากว่าเกณฑ ์
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นกัเรียนใหค้วามสนใจในการออกก าลงักายโดยเฉพาะเล่นกีฬานอ้ยลง และพฒันาการของนกัเรียน
บางคน ไม่เป็นไปตามวยั 

นอกจากนีก้ารถ่ายโยงการเรียนรูม้ีความส าคัญและจ าเป็นส าหรบัการเรียนในวิชาพล
ศึกษา เนื่องจาก การถ่ายโยงการเรียนรูส้ามารถพัฒนาการปฏิบติัพลศึกษาไดดี้ยิ่งขึน้ เป็นการเอา
ข้อมูล ความรู ้กลวิธีตลอดจนสถานการณ์ที่ เคยได้รับรูห้รือได้เรียนรูม้าก่อนหน้า น ามาเป็น  
การเรียนรูง้านครัง้ใหม่ที่มีความคลา้ยคลึงกับสถานการณ์ก่อนหน้าได ้ท าให้ผูเ้รียนสามารถฝึก
ปฏิบัติทางพลศึกษาในครัง้ใหม่ไดอ้ย่างถูกตอ้ง รวดเร็วและง่ายขึน้ ดังนั้นงานวิจัยนีผู้ว้ิจัยจึงน า
แนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้พลศึกษากับการฝึกความสามารถใน 
การเรียงแกว้  

จากเหตุผลและความส าคญัขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งถึงเห็นความจ าเป็น ในการจดัการเรียนรู้
พลศึกษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มีต่อความสามารถในการเรียงแกว้ขึน้ เนื่องจากยงัไม่มี
การศึกษาเรื่องดังกล่าวที่ประยุกตเ์ขา้กับการเรียนการสอนพลศึกษาในหอ้งเรียน และคาดหวังว่า
นกัเรียนประถมศกึษาจะเรียนพลศกึษาดว้ยความสนุกสนานและผลของการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา
ควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูจ้ะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทุกดา้น มีการพัฒนา
ความเรว็ในการตอบสนองไดดี้ยิ่งขึน้และเป็นประโยชนต่์อตวันกัเรียนต่อไปในอนาคต 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มีต่อ

ความสามารถในการเรียงแกว้ของนกัเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มี

ต่อความสามารถในการเรียงแกว้ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรู้ที่มี
ต่อความสามารถในการเรียงแกว้ของนกัเรียนระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ 

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลจากการวิจยัครัง้นีไ้ดเ้พิ่มความสามารถของการจัดการเรียนรูท้างพลศึกษาควบคู่กับ

การถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มีต่อความสามารถในการเรียงแกว้ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของความสมัพนัธร์ะหว่าง มือและตา และเวลาปฏิกิรยิาของนกัเรียน  
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศกึษาเขต 1 จงัหวดัสกลนคร นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย จ านวน 36,810 คน 

กลุ่มตัวอย่างทีศ่ึกษา 
เป็นนกัเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 4-6 จงัหวดัสกลนคร โรงเรียนบา้นหว้ยยาง ไดม้า

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposively Selected) จ านวน 51 คน ใชเ้กณฑ์คัดเขา้เพื่อไดม้าซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 51 คน โดยการน านกัเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 51 คน ท าการ
ทดสอบเรียงแกว้แบบไซเคิล น าผลการทดสอบเวลาในการเรียงแกว้ของนกัเรียนมาเรียงล าดบัจาก
นักเรียนที่มีเวลาในการเรียงแกว้ดีที่สุดไปหานอ้ยที่สุด ตัดล าดับที่ 1-10 ออกจ านวน 10 คน และ
ล าดบัที่ 41-51 ออกจ านวน 11 คน ไดก้ลุม่ตวัอย่างล าดบัที่ 11-40 จ านวน 30 คน หลงัจากนัน้แบ่ง
นักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีการจับคู่เป็นกลุ่ม (Group Matching) ไดก้ลุ่มทดลองที่เรียนวิชา
พลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ้จ านวน 15คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนพลศึกษาแบบ
ปกติ จ านวน 15 คน 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรู ้และการ

จดัการเรียนรูว้ิชาพลศกึษาแบบปกติ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความสามารถในการเรียงแกว้ 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1 .การจัดการเรียน รู้พลศึกษา  หมายถึง แผนการจัดกการเรียนรู้พลศึกษาที่

ประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดงันี ้ 
1. ขั้นเตรียม คือ การน าเข้าสู่บทเรียนควรใช้เวลาประมาณ  3-5 นาทีเพื่อเตรียม

นกัเรียนใหพ้รอ้มที่จะเรียนทกัษะหรือเรื่องต่าง ๆ  
2. ขั้นสอน เป็นขั้นการสอนพลศึกษาหรือการสอนทักษะและเป็นขั้นที่ต้องอาศัย

กระบวนการของการใชค้วามรู้ และเทคนิคของครูเป็นอย่างมาก เพื่อใหน้ักเรียนไดรู้ถ้ึงวิธีการและ
ท่าทางที่ถกูตอ้งของการปฏิบติัทกัษะต่าง ๆ และเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องต่าง ๆ 

3. ขั้นฝึกหัด คือ ขั้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรูด้้วยตนเองเพิ่มเติมจากครู
สอนไป เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กทักษะความมุ่งหมายของการเรียนการสอนและเพื่อใหน้ักเรียนเกิด
เรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าดว้ยตนเอง 
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4. ขัน้น าไปใช ้คือ ขัน้การใหน้กัเรียนไดน้ าทกัษะที่เรียนไปแลว้มาทดลองใชใ้นสภาพ
การต่าง ๆ เช่น ใชก้ารแข่งขนัประเภทเกมเป็นกฎกติกาง่ายๆเนน้กิจกรรมสรา้งสรรค ์

5. ขัน้สรุปและสุขปฏิบติั คือ ขัน้การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนสรา้งมโน
ทศันเ์ป็นครัง้สดุทา้ยท าใหเ้กิดความเขา้ใจการจดัการเรียนการสอน 

2.การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ หมายถึง การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 
โดยเป็นการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาพลศกึษา ซึ่งประกอบดว้ยกิจกรรมการสอนพลศกึษา 5 
ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 1. ขัน้เตรียม 2. ขัน้สอน 3. ขัน้ฝึกหดั 4. ขัน้น าไปใช ้5. ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั 

3.การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลไดเ้รียนรูอ้ย่างหนึ่งมาก่อน ซึ่งความรูท้ี่
ไดเ้รียนรูม้ามีผลต่อการเรียนรูใ้หม่หรือการกระท ากิจกรรมใหม่  

4.การจัดการเรียนรู้พลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง การจดัการ
เรียนการสอนพลศึกษาในชัน้เรียนของนกัเรียนประถมศกึษาตอนปลาย ซึ่งเป็นการจดัการเรียนการ
สอนพลศกึษา 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นเตรียม คือ การน าเข้าสู่บทเรียนควรใช้เวลาประมาณ  3-5 นาทีเพื่อเตรียม
นกัเรียนใหพ้รอ้มที่จะเรียนทกัษะหรือเรื่องต่าง ๆ  

2. ขั้นสอน เป็นขั้นการสอนพลศึกษาหรือการสอนทักษะและเป็นขั้นที่ต้องอาศัย
กระบวนการของการใชค้วามรู ้และเทคนิคของครูเป็นอย่างมาก เพื่อใหน้ักเรียนไดรู้ถ้ึงวิธีการและ
ท่าทางที่ถกูตอ้งของการปฏิบติัทกัษะต่าง ๆ และเกิดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องต่าง ๆ 

3. ขั้นฝึกหัด คือ ขั้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรูด้้วยตนเองเพิ่มเติมจากครู
สอนไป เพื่อใหน้ักเรียนไดฝึ้กทักษะความมุ่งหมายของการเรียนการสอนและเพื่อใหน้ักเรียนเกิด
เรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าดว้ยตนเอง 

4. ขัน้น าไปใช ้เป็นขัน้ที่ใหน้กัเรียนไดน้ าทกัษะทางดา้นกีฬาที่มีออยู่ทนุเดิมมาท าการ
ประยุกตเ์ขา้กบัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรูโ้ดยใชกี้ฬาเรียงแกว้มา
ประยกุตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพมากขึน้ในการเรียนรู ้

5. ขัน้สรุปและสุขปฏิบติั คือ ขัน้การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนสรา้งมโน
ทศันเ์ป็นครัง้สดุทา้ยท าใหเ้กิดความเขา้ใจการจดัการเรียนการสอน 

5.เวลาตอบสนอง หมายถึง ผลรวมของเวลาการเคลื่อนไหว หรือกล่าวได้ว่าคือ
ช่วงเวลาของกระบวนการของการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ซึ่งเริ่ม ตัง้แต่การกระตุน้จากสิ่งเรา้มีการรบั
รูปจาก ประสาทสมัผสั เขา้สู่กระแสประสาท กระบวนการระบบประสามท างานส่งกระแสประสาท
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มายัง (ดวงตา) ระบบกลา้มเนือ้ที่ถูกกระตุ้น กล้ามเนือ้ท าการเคลื่อนไหวจนถึงการเคลื่อนไหว
สิน้สดุลง (มือ) 

6.ความสามารถในการเรียงแก้ว หมายถึง ผลของการเคลื่อนไหว ในการการเรียงแกว้ 
12 ใบ โดยใช ้ความสมัพันธ์ระหว่างมือและตา ความแม่นย า และสมาธิอย่างต่อเนื่องในการเรียง
แกว้ในรูปแบบต่าง ๆ 

7.นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายหมายถึง นักเรียนชายระดบัชัน้ประถมศึกษา
ตอนปลายปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบา้นหว้ยยาง จงัหวดัสกลนคร 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1. กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองจะตอ้งไม่รูจ้กักีฬาเรียงแกว้หรือเคยเรียงแกว้มาก่อน 
2. ผูว้ิจัยไม่สามารถควบคุมกิจกรรมที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผูเ้ขา้ร่วมการ

ทดลอง  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยง

การเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเรียงแกว้ ดีกว่าก่อนการทดลอง 
2. หลงัการทดลอง กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยง

การเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเรียงแกว้ ดีกว่ากลุม่ควบคมุ  
 
 
 

1. การจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาควบคู่กบั 
    การฝึกถ่ายโยงการเรียนรู ้
2. การจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ  

 

 

ความสามารถในการเรียงแกว้ 
2. การจดัการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบปกติ 
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บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยในครัง้นีผู้ว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศดงัต่อไปนี ้

1.การจดัการเรียนรูพ้ลศกึษา 
2.หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
3.การถ่ายโยงการเรียนรู ้
4.แนวคิดเก่ียวกบัการเคลื่อนไหว 
5.ระบบควบคมุการเคลื่อนไหว 
6.เวลาในการตอบสนอง 
7.ประวิติกีฬาเรียงแกว้ 
8.วิธีฝึกการเรียงแกว้ตามกฎของสมาคมกีฬาเรียงแกว้โลก 
9.หลกัการฝึกซอ้มกีฬา 
10.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

10.1 งานวิจยัในประเทศ 
10.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 

การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
ความหมายของการการจัดการเรียนรู้หรือการสอน 

การจัดการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการท่ีละเอียดลึกซึง้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ครูผูส้อนควรมีศิลปะอย่างหนึ่งค่อนขา้งซบัซอ้นกว่างานศิลปะอย่างอ่ืนเพราะมีความรอบรูใ้นวิชา
ต่าง ๆ มีความรู้ในตัวนักเรียน รูปแบบการสอน วิธีการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
สภาพการณ์ต่าง ๆ ทั้งนี ้ เพื่อท าให้นักเรียนได้รบัความรูสู้งสุด การเรียนการสอนที่เป็นระบบ
ครูผูส้อนตอ้งรูว้่าตวัเองและนกัเรียนของตนจะตอ้งพฒันาอะไร โดยเฉพาะครูผูส้อนตอ้งพฒันาใหม้ี
ลกัษณะของการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เพื่อใหค้รูผูส้อนสามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือท า
เอง สรุป และสรา้งความรูไ้ดเ้องจนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และไปพัฒนานกัเรียนของตนใหเ้ป็น
บคุคลแห่งการเรียนรูต่้อไป 

วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539) กล่าวว่า การสอนคือการท าใหน้ักเรียนเกิดความรูส้ึก
ความเขา้ใจ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสนุกสนานและความรูส้ึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียนการ
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สอนไม่ใช่เป็นการให้หรือถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว แต่การสอนยังเป็นการแลกเปลี่ยนดว้ยและ
นอกจากนี ้ยังได้กล่าวถึงเก่ียวกับการสอนทักษะทางพลศึกษาว่าเป็นสิ่ งส าคัญในการสรา้ง
พฒันาการทางกีฬาใหเ้กิดแก่นกัเรียน การเรียนพลศึกษาที่ใชกี้ฬาวอลเลยบ์อลเป็นสื่อจากรูปแบบ
การสอนพลศึกษาที่ใชก้นัในขัน้ตอนวิธีการด าเนินการสอน ครูตอ้งใชเ้ทคนิคส าหรบัการสอนทกัษะ
โดยเฉพาะคือการอธิบายและสาธิตสัน้ ๆ ต่อจากนัน้จึงใหน้ักเรียนปฏิบติัตามดว้ยการฝึกและมีครู
คอยช่วยเหลือใหค้ าแนะน าตลอดเวลา 

อาภรณ์  ใจเที่ยง (2550) กล่าวว่า การสอน หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผูส้อนกบันกัเรียนเพื่อใหน้กัเรียนมีความรูต้ามจุดประสงค ์ซึ่งตอ้งอาศยัทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์
ของผูส้อน 

มัวร ์(Moore, 1992) กล่าวว่า การสอนคือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่พยายามช่วย
ใหบ้คุคลอื่น ๆ ไดเ้กิดการพฒันาตนในทกุดา้นอย่างเต็มศกัยภาพ 

วรศกัดิ ์เพียรชอบ (2548) กลา่วว่า การสอนพลศกึษาควรจะไดม้ีการสาธิตทักษะต่าง 
ๆ ในสภาพการณ์ที่เหมาะสมที่จะอ านวยใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดดี้ขึน้  ศิลปะของการสาธิตทักษะคือ
การวิเคราะห์ทักษะนั้น ๆ เช่น การดิ๊กบอล อะไรคือปัญหาในการดิ๊กบอล การจับประสานมือ
อย่างไร การเหยียดแขนขาทัง้สองขา้งควรตอ้งท าหนา้ที่อย่างไรล าตัว และจุดสมัผัสบอลควรเป็น
อย่างไร ในการเคลื่อนไหวทุกอย่าง การวิเคราะหท์ี่เหมาะสมถูกตอ้ง ควบคู่ไปกบัการสาธิตเทคนิค 
และวิธีการต่าง ๆ จึงเป็นสว่นที่มีความส าคญัมากต่อการเรียนการสอนพลศึกษา 

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรูพ้ลศึกษาคือ การจดัท าแผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ที่มีความถูกตอ้งครอบคลมุเนือ้หา สามารถจดักิจกรรมไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
มีความยืดหยุ่น ดังนัน้การจัดกระบวนการเรียนรูส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
ใหบ้รรลเุปา้หมายหรือวตัถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพนัน้จะตอ้งมีการวางแผนลว่งหนา้เป็นอย่าง
ดี การวางแผนที่ดีนัน้จะตอ้งมีขอ้มลูพืน้ฐานประกอบทุกดา้นโดยผ่านการวิเคราะห์ การประเมินค่า
และการตดัสินใจว่าแผนที่ไดว้างไวเ้มื่อประเมินแลว้ผ่านเกณฑแ์ละเมื่อน าไปปฏิบติัตามขัน้ตอนที่
ก าหนดไวใ้นแผนนัน้แลว้จะส าเร็จ ผูว้างแผนก็จะตอ้งด าเนินการตามแผน เพื่อที่จะพฒันานกัเรียน
ใหเ้ป็นผูท้ี่มีคณุลกัษณะที่พึงประสงคคื์อ เป็นคนดีคนเก่งและมีความสขุนัน้ตอ้งมีการจดัการเรียน
การสอนที่เนน้นกัเรียนเป็นส าคญั  

 



  9 

วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา 
วาสนา คณุาอภิสิทธิ์ (2539) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมแนะนาการฝึกการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมความประทับใจหลกัการต่าง ๆ การชีแ้นะ การใหค้ าปรกึษา หรือวิธีสอนยังเป็นตวัเชื่อม
เนือ้หาความรูแ้ละประสบการณ์กับตัวนักเรียนใหเ้ขาดว้ย ครูพลศึกษาตอ้งวางแผนการการเรียน
การสอนกล่าวคือจะตอ้งมีการตั้งเป้าของการเรียน การตั้งจุดมุ่งหมายในการสอน การเลือกใช้
อปุกรณด์ว้ย โดยหลกัการด าเนินการสอนพลศกึษาเป็นกระบวนการที่ตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จสิน้ภายใน
หนึ่งคาบเรียนเป็นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันและส่งเสริมซึ่งกันและกันโดย
ตลอด 

การด าเนินการสอนพลศึกษาตามปกติจะแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน  
1. ขั้นเตรียมจะมีอยู่สองกระบวนการคือการน ากับการพัฒนา 

1.1 การน าเขา้สูบ่ทเรียนควรใชเ้วลาประมาณ 3-5 นาท ี
จดุมุ่งหมาย 

1. เตรียมความพรอ้มของนกัเรียนท่ีจะเรียนทกัษะหรือเรื่องต่าง ๆ ต่อไป 
หลกัการ  

1. เป็นการเตรียมล่วงหน้าของครูในการเปลี่ยนเสือ้ผ้าการเรียกชื่อการ
ประกาศต่าง ๆ และรูปแบบของชัน้เรียน 

1.2 การพัฒนาใชเ้วลา 5-8 นาที เป็นการบริหารร่างกายเพื่อเตรียมความพรอ้ม
ของกายในขัน้ต่อไป 

จดุมุ่งหมาย 
1.บรหิารรา่งกายนกัเรียนเพื่อจะเคลื่อนไหวไดเ้ต็มที่ในขัน้ตอนต่อไป 
2.เพื่อเตรียมจิตใจนักเรียนใหพ้รอ้มที่จะเรียนถือเป็นการสรา้งแรงจูงใจ

อย่างหนึ่ง 
3.เพื่อกระตุน้การสรา้งสมรรถภาพใหแ้ก่ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 

เช่น กลา้มเนือ้ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ 
หลกัการ 

1.ตอ้งบรหิารรา่งกายใหเ้พียงพอส าหรบัการเรียนตลอดระยะเวลา 1 คาบ 
2. อธิบายใหน้กัเรียนรูเ้ขา้ใจของการบรหิารรา่งกายก่อนการเรียน 
3. บริหารกล้ามมัดเนือ้ใหญ่ทั่วร่างกายก่อน เช่น แขนขาลาตัว แลว้จึง

บรหิารกลา้มมดัเนือ้ย่อยเฉพาะสว่นที่ตอ้งใชม้ากในการเรียนแต่ละคาบ 
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2. ขั้นสอนส าหรับการสอนพลศึกษา 
การสอนทกัษะและเป็นขัน้ที่ตอ้งอาศยักระบวนการของการใชค้วามรูแ้ละเทคนิค

ของครูเป็นอย่างมาก 
จดุมุ่งหมาย 

1. เพื่อใหน้กัเรียนไดรู้ถ้ึงวิธีการ และท่าทางที่ถกูตอ้งของการปฏิบติัทกัษะ
ต่าง ๆ  

หลกัการ 
1. ใชเ้วลาสอนหรือแสดงใหด้อูย่างรวบรดั และใชเ้วลาใหน้อ้ยที่สดุ 
2. ตอ้งจัดรูปแบบของชั้นเรียนให้นักเรียนสามารถไดย้ิน และได้เห็นครู

อย่างชดัเจนและทั่วถึง 
3. ควรใชอ้ปุกรณป์ระกอบการอธิบายและสาธิต 
4. ใชว้ิธีสอนแบบรวม-แยก-รวมในการสอนทักษะซึ่งเป็นการแยกแยะ 

และแสดงถึงความสมัพนัธข์องสว่นย่อย ๆ ของทกัษะใหน้กัเรียนเห็นอย่างชดัเจน 
3. ขั้นฝึกหัดการฝึกหัด 

เป็นขัน้ตอนที่สอดคลอ้งกบัการสอนเพราะในขัน้นีน้กัเรียนจะไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อให้
เกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเองเพิ่มเติมจากครูสอนไปโดยใชเ้วลา 20-25 นาท ี

จดุมุ่งหมาย 
1. เพื่อใหน้กัเรียนไดฝึ้กทกัษะความมุ่งหมายของการเรียนการสอน 
2. เพื่อใหน้กัเรียนเกิดเรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าดว้ยตนเอง 
3. เพื่อปลกูฝังทศันคติ และบคุลิกภาพที่ดีใหแ้ก่นกัเรียน 

หลกัการ 
1. การบรหิารการสอน 
2. การคิดคน้และการแกปั้ญหา 
3. การแบ่งกลุม่ตามความสามารถ 
4. จดักิจกรรมใหน้กัเรียนทกุคนไดม้ีโอกาสมีสว่นร่วมใหม้ากท่ีสดุเท่าที่จะ

มากได ้
5. ตอ้งใหน้กัเรียนปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลาของการเรียน 
6. แบบฝึกตอ้งมีความยากง่ายเหมาะสมกบันกัเรียน 
7. อตัราระหว่างนกัเรียนกบัอปุกรณค์วรใหน้อ้ยที่สดุเท่าที่จะนอ้ยได ้
8. การฝึกของนกัเรียนควรจะแบ่งเป็นกลุม่กลุม่ 
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9. ครูควรเดินไปดูนักเรียนแต่ละคนแต่ละกลุ่มอย่างทั่ วถึงเพื่อแก้ไข
ขอ้บกพรอ่ง และใหค้ าแนะน าเพิ่มเติม 

10. ครูควรใหน้ักเรียนไดฝึ้กทักษะที่ถูกใหบ้่อยครัง้ที่สุดพยายามใหก้าร
เรียนเกิดการพฒันา 

11. ใหน้กัเรียนไดฝึ้กหดัดว้ยความสนกุสนาน และมีการเคลื่อนไหวตลอด 
4. ขั้นน าไปใช้จะใช้เวลาประมาณ 5-7 นาท ี

จดุมุ่งหมาย 
1. เพื่อใหน้ักเรียนได้น าทักษะที่เรียนไปแลว้มาทดลองใช้ในสภาพการ

ต่างๆ 
2. ใชก้ารแข่งขนัประเภทเกมหรือประเภทผดัที่มีการบรหิารและกฎกติกา

ง่าย ๆ เนน้กิจกรรมสรา้งสรรค ์
3. ครูถือโอกาสปลกูฝัง และสอนต่าง ๆ เช่น การรูจ้กัอดทนอดกลัน้  

รูจ้กัแพ ้รูจ้กัชนะ และรูจ้กัอภยั เป็นตน้ 
4. ความสามคัคีพรอ้มทัง้แกไ้ขพฤติกรรมทางลบดว้ย 
5. จงูใจใหเ้กิดความสนกุสนานในการมีสว่นรว่มแข่งขนั 

5. ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติใช้เวลาประมาณ 10 นาท ี
จดุมุ่งหมาย 

1. เพื่อสรุปผลการเรียนการสอนหรือสรา้งมโนทศันเ์ป็นครัง้สดุทา้ย 
หลกัการ 

1. สรุปเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
2. ใหป้ฏิบติัสขุนิสยั 
3. ใหน้กัเรียนเลิกก่อนเวลาประมาณ 5 นาท ี

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานมีหลักการที่ส าคัญดังนี้(ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2551) 
1. เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติมีจุดหมาย และมาตรฐาน

การเรียนรูเ้ป็นเปา้หมายส าหรบัพฒันาเด็กและเยาวชนใหม้ีความรู ้ทกัษะ เจตคติ และคณุธรรมบน
พืน้ฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล 

2. เป็นหลกัสตูรการศกึษาเพื่อปวงชน  
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3. เป็นหลกัสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจใหส้งัคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

4. เป็นหลกัสตูรการศึกษาที่มีโครงสรา้งยืดหยุ่นทัง้ดา้นสาระการเรียนรู ้เวลาและการ
จดัการเรียนรู ้

5. เป็นหลกัสตูรการศกึษาที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  
6. เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรบัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 

ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้และประสบการณ ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

สขุศกึษา และพลศึกษา เพื่อการด ารงสขุภาพ การสรา้งเสรมิสขุภาพ และการพฒันา
คณุภาพชีวิตของบุคคล ครอบครวั และชุมชนใหย้ั่งยืน สขุศึกษามุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนพฒันาพฤติกรรม
ดา้นความรู ้เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเก่ียวกับสุขภาพควบคู่ไปดว้ยกันพลศึกษา
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชก้ิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาโดยรวมทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อ
สขุภาพและกีฬา  

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม 
และกีฬา 

ประถมศึกษาชั้นปีที ่4 
ตัวชีว้ัดที่ 1 ควบคุมตนเองเมื่อใชท้ักษะการเคลื่อนไหวในลกัษณะผสมผสานได้

ทัง้แบบอยู่กบัที่ เคลื่อนที่ และใชอ้ปุกรณป์ระกอบ  
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 1.1 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้ง

แบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมนุตวั กระโดด เหยียดตวัแบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง 
ควบมา้ และแบบใชอ้ปุกรณป์ระกอบ เช่น  บอล  เชือก เป็นตน้ 

ตวัชีว้ดัที่ 2 ฝึกกายบรหิารท่ามือเปลา่ประกอบจงัหวะ 
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 2.1 กายบรหิารท่ามือเปลา่ประกอบจงัหวะ 

ตวัชีว้ดัที่ 3 เลน่เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 3.1 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลดั 

ตวัชีว้ดัที่ 4 เลน่กีฬาพืน้ฐานไดอ้ย่างนอ้ย 1  ชนิด  
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สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 4.1 กีฬาพืน้ฐาน เช่น แชรบ์อล แฮนดบ์อล ห่วง
ขา้มตาข่าย 

ประถมศึกษาชั้นปีที ่5 
ตวัชีว้ัดที่ 1 จดัรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้

ทกัษะการเคลื่อนไหวตามแบบท่ีก าหนด 
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่  1.1 การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกาย แบบ

ผสมผสาน และการปฏิบติักิจกรรมทางกายทัง้แบบอยู่กบัที่ เคลื่อนที่ และใชอ้ปุกรณป์ระกอบตาม
แบบที่ก าหนด เช่น การฝึกกายบรหิาร ยืดหยุ่นขัน้พืน้ฐาน เป็นตน้ 

ตวัชีว้ดัที่ 2 เลม่เกมน าไปสูกี่ฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลดั 
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 2.1 เกมน าไปสู่กีฬา และกิจกรรมแบบผลดัที่มี

การตีเขี่ย รบัสง่สิ่งของ ขวา้ง และวิ่ง เป็นตน้ 
ตวัชีว้ดัที่ 3 ควบคมุการเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง การใชแ้รงและความสมดลุ 

สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 3.1การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง การใช้แรง 
และความสมดลุ 

ตวัชีว้ดัที่ 4 แสดงทกัษะกลไกในการปฏิบติักิจกรรมทางกายและเลน่กีฬา 
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 4.1 ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรม

ทางกาย 
ตวัชีว้ัดที่ 5 เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมไดอ้ย่าง

ละ 1 ชนิด 
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 5.1 การเล่นกีฬาไทยเช่น ตะกรอ้วง วิ่งชกัธง และ

กีฬาสากล เช่นกรีฑาประเภทลู ่แบดมินตนั เปตอง ฟตุบอล เทเบิลเทนนิส ว่ายน า้ เป็นตน้ 
ตัวชี ้วัดที่  6 อธิบายหลักการ และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ อย่างน้อย 1 

กิจกรรม 
สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 6.1 หลกัการและกิจกรรมนนัทนาการ 

ประถมศึกษาชั้นปีที ่6 
ตวัชีว้ดัที่ 1 แสดงทกัษะการเคลื่อนไหวรว่มกบัผูอ่ื้นในลกัษณะแบบผลดั และแบบ

ผสมผสานไดต้ามล าดับทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง 
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สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่  1.1 การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อ่ืนแบบผลัดใน
ลกัษณะผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย เช่น กิจกรรมแบบผลดั กายบริหารประกอบเพลง 
ยืดหยุ่นขัน้พืน้ฐานที่ใชท้่าต่อเนื่อง เป็นตน้ 

ตัวชีว้ัดที่ 2 จ าแนกหลกัการเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง การใชแ้รง และความ
สมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และน าผลมาปรบัปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบติั
ของตนและผูอ่ื้น 

สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 2.1 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรบัแรง การใชแ้รง 
และความสมดลุกบัการพฒันาทกัษะการเคลื่อนไหว ในการเลน่เกมและกีฬา 

ตัวชีว้ัดที่ 3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมี ไดอ้ย่างละ
ชนิด 

สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 3.1 การเลน่กีฬาไทย  กีฬาสากล  ประเภทบคุคล 
และประเภททีม เช่น กรีฑาประเภทลู่  และลาน เปตอง ว่ายน ้า  เทเบิลเทนนิส  วอลเลย์บอล  
ฟตุบอล  ตะกรอ้วง เป็นตน้ 

ตัวชีว้ัดที่ 4 ใชท้ักษะกลไก เพื่อปรบัปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผูอ่ื้น 
ในการเลน่กีฬา 

สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่ 4.1 การใชข้อ้มูลดา้นทักษะกลไกเพื่อปรบัปรุง 
และเพิ่มพนูความสามารถในการปฏิบติักิจกรรมทางกาย และเลน่กีฬา 

ตวัชีว้ัดที่ 5 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างนอ้ยหนึ่งกิจกรรม แลว้น าความรูแ้ละ
หลกัการที่ไดไ้ปใชเ้ป็นฐานการศกึษาหาความรูเ้รื่องอ่ืน ๆ 

สาระการเรียนรูแ้กนกลางที่  5.1 การน าความรูแ้ละหลักการของกิจกรรม
นนัทนาการไปใชเ้ป็นฐานการศกึษาหาความรู ้

การถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ความส าคัญของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 

จดุมุ่งหมายที่ส  าคญัของการจดัการศกึษาหรือการจดัการเรียนการสอนในทกุระดบัไม่
ว่าระดับใดก็ตามต่างมุ่งหวังให้นักเรียนได้น าความรูห้รือประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อการ
แกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในสถานศึกษา และสถานการณ์ต่าง ๆ ในด าเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  นัน้
คือตอ้งการใหผู้เ้รียนมีการถ่ายโยงการเรียนรู ้
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ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
บิกก์ (Bigge, 1962) กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู้ ผู ้เรียนได้เรียนรู้มาจาก

สถานการณข์องตนเอง ซึ่งจ าท าใหม้ีผลต่อการรบัรูห้รือการปฏิบติังานต่าง ๆ 
สลาวิน (Slavin Robert E, 1994)กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู ้หมายถึง การใช้

ความรูท้ี่ไดเ้รียนมาจากสถานการณห์นึ่งไปใชใ้นการเรียนรูใ้นสถานการณอ่ื์น ๆ ที่อาจจะเก่ียวขอ้ง 
สรุางค ์โคว้ตระกล ู(2545) กลา่วว่า การเรียนรูใ้นอดีตที่เอือ้ต่อการเรียนรูใ้หม่  

การถ่ายโยงมีทั้งบวกและลบการถ่ายโยงบวกเป็นกระบวนการที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
สนใจ เพราะวตัถุประสงคก์ารศึกษาที่ส  าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การเตรียมนกัเรียนใหส้ามารถน าสิ่งที่
เรียนรูไ้ปใชเ้ป็นประโยชนใ์นอนาคตทัง้การประกอบอาชีพและการแกปั้ญหาของชีวิต ฉะนัน้ครูควร
จะมีความเขา้ใจกระบวนการและทฤษฎีของการถ่ายโยง เพื่อจะไดช้่วยนกัเรียนในการถ่ายโยง 
การเรียนรู ้ 

ศิลปชยั สุวรรณธาดา (2533) กล่าวว่า การฝึกทักษะกีฬาสามารถมีการถ่ายโยงการ
เรียนรูข้องทักษะกีฬาหนึ่งไปยังการเรียนรูท้ักษะกีฬาอ่ืน ถ้าเรียนรูกี้ฬาที่เรียนมาก่อนจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรูท้ักษะกีฬาที่ก าลงัเรียนอยู่ แสดงว่ามีการถ่ายโยงการเรียนรูใ้นทางบวก และถา้
การเรียนรูท้ักษะกีฬาที่เรียนมาก่อนไปขัดขวางการเรียนรูท้ักษะที่ก าลงัเรียนอยู่ ก็แสดงว่ามีการ
ถ่ายโยงการเรียนรูใ้นทางลบและบางโอกาสถา้ไม่ไดส้่งเสริมหรือขดัขวางซึ่งกนัและกนัก็แสดงว่าไม่
มีการถ่ายโยงการเรียนรูเ้กิดขึน้ 

สรุปว่า การถ่ายโยงการเรียนรู ้หมายถึง การเรียนรูใ้นอดีตที่เอือ้ต่อการเรียนรูใ้หม่ ท า
ใหเ้กิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างรวดเรว็ยิ่งขึน้และช่วยประหยดัเวลาในการเรียนรูจ้ากสิ่งใหม่ดว้ย 

ชนิดของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
การถ่ายโยงการเรียนรูแ้บ่งออกเป็น 3 ชนิด ดงันี ้(วรรณี ลิมอักษร, 2554 อา้งอิงจาก

De Decco, 1968) 
1. การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ชิงบวก (Positive Transfer) เมื่อผูเ้รียนมีความรูเ้ดิมอยู่

ก่อนหน้านี ้ถ้าได้รบัการกระตุ้มใหม่อีกครัง้ซึ่งมีความคล้ายกับความรูท้ี่มีก่อนหน้า ผูเ้รียนก็จะ
สามารถน าความรูเ้หลา่นัน้มาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นทนัทีจึงท าใหก้ารเรียนรูไ้ดเ้ร็วขึน้ 

2. การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ชิงลบ (Negative Transfer) เป็นลกัษณะการถ่ายโยง
การเรียนรูท้ี่เกิดขึน้ เมื่อสิ่งกระตุน้เหมือนเดิม แต่การตอบสนองเปลี่ยน กล่าวคือ เมื่อผูเ้รียนได้
เรียนรูก้ารตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ชนิดหนึ่งมาแลว้ ต่อมาตอ้งการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุน้เดิมนัน้เสียใหม่ เช่น เคยเรียนรูก้ารพิมพดี์ดดว้ยการใชน้ิว้ชีเ้พียงนิว้เดียว ตามองดูแป้น
ขณะที่พิมพด์ว้ยเมื่อเปลี่ยนมาฝึกการพิมพส์มัผัสดว้ยนิว้ทัง้สิบโดยตาไม่ตอ้งมองแป้น ท าใหก้าร
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เรียนรูก้ารพิมพส์มัผสัไดช้า้กว่าผูท้ี่ไม่เคยเรียนรูก้ารพิมพดี์ดมาก่อน จะเห็นไดว้่าการเรียนรูท้ี่เคยมี
มาก่อนมาขดัขวางหรือถ่วงเวลาการเรียนรูค้รัง้หลงัท าใหก้ารเรียนรูก้ารตอบสนองครัง้หลงัยากขึน้ 
การจดัการศกึษาทัง้หลายจึงไม่ตอ้งการใหม้ีการถ่ายโยงการเรียนรูเ้ชิงลบเกิดขึน้ 

การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ชิงลบจะเกิดขึน้ไดง้่ายในวิชาประเภททักษะ ถ้าการ
เริ่มตน้เรียนรูห้รือฝึกทักษะในครัง้แรก ๆ ไม่ถูกตอ้งเหมาะสมจนกลายเป็นนิสยัหรือความเคยชิน
ของผู้เรียนไปแล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขปัญหาการตอบสนองก็จะท าไดย้ากและ
เสียเวลามากฉะนัน้ในช่วงตน้ ๆ ของการเรียนรูห้รือการฝึกฝนวิชาประเภททักษะ จะตอ้งมีผูส้อน
คอบควบคมุอย่างใกลช้ิด เพื่อปอ้งกนัไม่ใหผู้เ้รียนน าเอาวิธีการที่ไม่ดีหรือไม่ถกูตอ้งเหมาะสมมาใช้
ส  าหรบัการเรียนรูห้รือการปฏิบติัฝึกฝน 

3. การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ป็นศูนย์ (Zero Transfer) หรือไม่มีการถ่ายโยงการ
เรียนรูเ้กิดขึน้ กล่าวคือสิ่งที่ผูเ้รียนรูม้าก่อนไม่มีผลต่อการเรียนรูค้รัง้หลงั ไม่ประหยัดเวลาหรือไม่
ถ่วงเวลาในการเรียนรู ้เช่นเรียนรูท้ักษะการเตะตระกรอ้มาก่อน มาเรียนรูก้ารตอนตน้ไม้ทีหลัง 
ความรูจ้ากการเตะตะกรอ้ไม่ไดม้ีสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูก้ารตอนตน้ไมแ้มแ้ต่อย่างใด 

ทฤษฎีของการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่ยังคงเป็นที่ยอมรบัของนักจิตวิทยาไดอ้ธิบายทฤษฎี

โดยสรุปดงันี ้ 
1. ทฤษฎีธาตมุลูที่เหมือนหรือคลา้ยคลึง (Identical-Elements Theory) ซึ่งกลา่ว

ว่าการถ่ายโยงจะเกิดขึน้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ใหม่มีธาตมุูล (Elements) เหมือนหรือคลา้ยคลึงกับ
ธาตมุูลในสถานการณ์ของการเรียนรูใ้นอดีต หมายถึง ขอ้ความจริงและทกัษะ และเรียกการถ่าย
โยงชนิดนี ้ว่า‘Substance Transfer’ นอกจากนี ้ความคล้ายคลึง หรือความเหมือนอาจจะเป็น
ความคล้ายคลึงของวิธีการด าเนินการ ซึ่งเรียกว่า ‘Identity of procedure’ ซึ่งหมายถึงทัศนคติ 
หลักการและวิธีการด าเนินการ เช่น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตรท์ี่ผู ้เรียนอาจจะน าไปใช้ใน
สถานการณ์นานาชนิด ดังนั้น จะได้เห็นว่า ‘Identity of procedure’ เป็นหลักการเดียวกันกับ
ทฤษฎีของจดัด ์ดงัจะไดก้ลา่วต่อไป 

2. ทฤษฎีนับทั่วไป (Generalization Theory) เป็นผู้คิดทฤษฎีการถ่ายโยงการ
เรียนรูท้ี่เรียกว่า ‘Generalization Theory’ ซึ่งกล่าวว่าการเรียนรูห้ลงัจากการช่วยเอือ้การถ่ายโยง
การเรียนรูก้ารทดลองที่มีชื่อเสียงของจัดด ์คือการทดลองโยนลูกดอกใหถู้กเป้าหมายที่ตัง้ไวใ้ตน้ า้ 
12 นิว้ จัดดไ์ดจ้ดักลุ่มเด็กชายสองกลุ่ม ไดร้บัการอธิบายเก่ียวกบัหลกัการหักเหของแสงส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ไดอ้ธิบาย จัดดไ์ดเ้ริ่มใหท้ั้งสองกลุ่มฝึกหัดการโยนลูกดอกใหถู้กเป้าหมายที่อยู่ใตน้ า้
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จนกระทั่งสองกลุ่มมีความช านาญ หรือความแม่นย าเท่าเทียมกนั หลงัจากนัน้จดัดไ์ดว้างเป้าไวใ้ต้
น า้ตืน้ขึน้มา ปรากฏว่ากลุ่มทดลองโยนลูกดอกใหถู้กเป้าหมายมากกว่ากลุ่มควบคุม จัดดส์รุปว่า
การเขา้ใจหลกัการหกัเหของแสงเอือ้การเรียนรูใ้หม่หรือเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู ้

3. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลขอ้มลู (Information Processing 
Theory) ทฤษฎีนีเ้ป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรูบ้นพืน้ฐานของ
กระบวนการในการประมวลผลขอ้มลู (Information-Processing Requirements ) ที่สงัเกตไดจ้าก
การเรียนรู ้ในกระบวนการเชิงพุทธิปัญญาและกลวิธี (Cognitive Process and Strategies) ของ
งานสองชนิดที่มีความคล้ายคลึงกันตามทฤษฎีการส่งเสริมการเรียนรูใ้น (Task 2) ขึน้อยู่กับ
องคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบคือ 1)การระลึกไดข้องขอ้มลูขอ้เท็จจริง มโนมติ และหลกัการของงาน
ชิน้แรก 2)การใชค้วามสามารถเฉพาะหรือความสามารถที่ไดร้บัจากการเรียนหรือปฏิบติัในงานชิน้
แรก 3)การใชค้วามสามารถทั่วไป ที่ไดร้บัการพัฒนาขึน้จากงานชิน้แรก ไปส่งเสริมการเรียนรูใ้น
งานชิน้ที่สอง 4)ข้อความรูท้ี่ได้รบัการเรียนรูจ้ากการส่งเสริมการเรียนรูใ้นงานชิน้ที่ สอง ดังนั้น 
องค์ประกอบสองตัวแรกมีความจ าเป็นส าหรบัการถ่ายโยงการเรียนรูใ้นทางทางบวก ส่วนสอง
องคป์ระกอบสดุทา้ย ส่งเสรมิการเรียนรูใ้นงานชิน้ที่สอง หมายความว่าการด าเนินการตามทฤษฎีนี ้
การเรียนการสอนตอ้งประกอบดว้ยงานสองชิน้ โดยเริ่มจากการมีความเขา้ใจในหลกัการหรือมโน
มติของงานชิน้แรกก่อนลงมือปฏิบติังานใหส้  าเร็จ หลงัจากนัน้จึงต่อยอดดว้ยการใหง้านที่แตกต่าง
จากงานชิน้แรก ซึ่งผูเ้รียนสามารถใชพ้ืน้ฐานความรูเ้ดิมจากงานชิน้แรกที่มีอยู่ก่อนแลว้นัน้มาใชใ้น
การปฏิบติัชิน้งานที่สองใหส้  าเร็จและเกิดขอ้ความรูใ้หม่จากการปฏิบติังานที่สองนัน้ ดงันัน้ จึงสรุป
ไดว้่า การถ่ายโยงการเรียนรูเ้กิดขึน้ได ้จากการน าความรูท้ี่มีอยู่ก่อนมาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหา
ต่าง ๆ โดยอาจมีความเชื่อในเรื่องของความคล้ายคลึง และการมีความเชื่อในเรื่องของการ
ประยกุตใ์ชค้วามรูเ้พื่อใหเ้กิดการพฒันาการเรียนรูใ้หดี้ยิ่งขึน้ 

ความหมายของประเภทการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
1. การถ่ายโยงการเรียนรูท้ั่วไป รเรียนรูเ้ฉพาะการถ่ายโยงกา  

1.1 การถ่ายโยงการเรียนรูท้ั่ วไป (General Transfer) การถ่ายโยงการเรียนรู้
ทั่วไป เป็นการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่ไม่จ าเป็นจะตอ้งเกิดขึน้เฉพาะมีสถานการณ ์หรือเนือ้หาเหมือน 
หรือคลา้ยคลึงกนั การถ่ายโยงการเรียนรูป้ระเภทนีเ้กิดขึน้เพราะผูเ้รียนรูจ้กัน าวิธีการ หลกัการ หรือ
ยุทธศาสตรไ์ปใชใ้นสภาพทั่ว ๆ ไป การถ่ายโยงประเภทนีร้วมการถ่ายโยงทางดา้นความรูส้ึก เจต
คติ (วรรณี ลิมอกัษร, 2554) 
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1.2 การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ฉพาะ (Specific Transfer) การถ่ายโยงการเรียนรู้
เฉพาะ หมายถึงการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่เกิดขึน้เมื่อสภาพการณ์หรือเนือ้หาที่เรียนก่อนมีธาตุมูล
เหมือนหรือคลา้ยคลึงกันการถ่ายโยงประเภทนี ้มักจะเป็นการถ่ายโยงบวก นักจิตรวิทยาทดลอง
เก่ียวกับการถ่ายโยงการเรียนรู้เฉพาะ ปัจจุบันนี ้มักใช้ค าว่า คล้า ยคลึง ‘Similarity’ เพราะ
สภาพการณ์ไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่มีส่วนประกอบส าคัญร่วมกัน ก็จะเกิดการ
ถ่ายโยงหรืออาจจะมีความคลา้ยคลงึของสภาพแวดลอ้มก็ได ้

2. การถ่ายโยงทางตัง้ การถ่ายโยงทางกวา้งหรือขา้ง (วรรณี ลิม้อกัษร, 2554 อา้งอิง
จาก Gagne R.M, 1965) 

2.1 การถ่ายโยงทางตัง้ (Vertical Transfer)‘Gagne’ การถ่ายโยงการเรียนรูข้อง
ระหว่างการเรียนรูท้กัษะระดบัพืน้ฐานหรือระดบัต ่ากับการเรียนรูท้กัษะระดบัสูง ตวัอย่างเช่น การ
สอนเลขหารยาว จ าเป็นตอ้งมีการถ่ายโยงการเรียนรูค้วามรูเ้รื่อง การบวก ลบ และการคูณ การ
สอนความรูพ้ืน้ฐาน ที่จ  าเป็นส าหรบัการเรียนระดบัสงูที่เก่ียวขอ้งจ าจ าเป็นมาก 

2.2 การถ่ายโยงการเรียนรูท้างกวา้งหรือขา้ง (Lateral Transfer) ‘Gagne’  
การถ่ายโยงความรูท้ี่เรียนไปใชใ้นสภาพการณใ์หม่ซึ่งมีความซบัซอ้นระดบัเดียวกนักบัสภาพการณ์
เก่า เป็นตน้ว่าการเรียนความคิดรวบยอดว่า ‘นก’ ว่ามีสองขา มีขนและมีปีกบินได ้เมื่อเห็น ‘นก’ ที่
ไม่เคยรูจ้กัก็จะสามารถบอกไดว้่าคือ ‘นก’ 

3. การถ่ายโยงการเรียนรูบ้วก  
3.1 การถ่ายโยงการเรียนรูบ้วก หมายถึง สิ่งที่เรียนรูใ้นอดีตช่วยใหก้ารเรียนรูใ้หม่

หรือการท างานใหม่ไดง้่ายขึน้ ทัง้นีอ้าจจะเป็นการเรียนรูท้างพทุธิปัญญา หรือทางทกัษะ  
3.2 การถ่ายโยงการเรียนรูล้บ หมายถึง การถ่ายโยงลบหรือการหกัหา้มไม่ใหเ้กิด

การเรียนรูแ้บ่งเป็น2 ประเภทดงันี ้
3.2.1 Proactive Inhibition หมายถึง สิ่งที่เรียนรูใ้นอดีตหักหา้มหรือรบกวน

กบัสิ่งที่เรียนรูใ้หม่ตวัอย่างเช่น ผูท้ี่ภมูิล  าเนาอยู่ตามภาคต่าง ๆ เรียนรูภ้าษาทอ้งถิ่นของตนก่อนเขา้
โรงเรียนซึ่งใชภ้าษากลางการเรียนรูค้  าใหม่ ๆ ถา้หากเป็นค าที่ภาษาทอ้งถิ่นเรียกแตกต่างออกไป
หรือออกเสียงแตกต่างไปนอกจากนีย้ังเป็นสาเหตทุี่ท าใหล้ืมสิ่งที่เรียนทีหลงัหรือคนที่หดัจับดินสอ
ผิดท่าก็จะเรียนการจบัใหถ้กูตอ้งไดย้ากจึงเรียกการถ่ายโยงการเรียนรูป้ระเภทนีว้่า การถ่ายโยงลบ
ประเภท Proactive Inhibition 

3.2.2 Retroactive Inhibition หมายถึง เป็นการถ่ายโยงการเรียนรูล้บที่การ
เรียนรูเ้ริ่มแรกในอดีตถา้ผูเ้รียนเรียนรูร้ายการของผูเ้รียนควรจะจ าไดน้อกจากจะมีการเรียนรูใ้หม่
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หรือคลา้ยกันมารบกวนกับการเรียนรูเ้ดิม พบว่าความคลา้ยคลึงของงานที่เรียนทีหลังกับงานที่
เรียนรูเ้ริ่มแรกเป็นตัวแปรที่ส  าคญัยิ่งคลา้ยคลึงมากจะยิ่งมีความล าบากในการระลึกหรือมีการลืม 
ในการสอนครูควรจะนึกถึงการถ่ายโยงลบประเภท Retroactive Inhibition และพยายามป้องกัน
ไม่ใหเ้กิดขึน้ 

ปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
ปัจจยัต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลการถ่ายโยงการเรียนรูด้งันี ้(วรรณี ลิมอกัษร, 2554) 

1. ปัจจยัที่เป็นตวัผูเ้รียน ไดแ้ก่ 
1.1 อาย ุซึ่งประกอบดว้ยความพรอ้ม และวฒุิภาวะในการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน 
1.2 ระดบัสติปัญญาและความสามารถของผูเ้รียน 
1.3 ความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกตอ้งในเนือ้หา เทคนิค และวิธีการที่ผูเ้รียนไดร้บั

มาจากการเรียนรูใ้นสถานการณแ์รก 
1.4 ระดับความสามารถของผูเ้รียนในการใชป้ระสบการณ์จากการเรียนรูท้ี่

ผ่านมาไดดี้และมีประสิทธิภาพ 
1.5 เจตคติที่ดีต่อการเรียนรูท้ัง้การเรียนรูใ้นสถานการณแ์รก และการมองเห็น

ความส าคญัและมองเห็นประโยชนข์องสิ่งที่ไดเ้รียนรูม้าต่อการเรียนที่จะเกิดขึน้ในอนาคต 
2. ปัจจยัที่เป็นบทเรียนหรือสิ่งที่เรียน การถ่ายโยงการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดม้าก ถา้

สิ่งที่เคยเรียนรูม้าแลว้กับสิ่งที่จะต้องเรียนรูใ้หม่เหมือนกันหรือคลา้ยคลึงกันในเรื่องต่าง  ๆ ดังนี ้
(Ormrod, 1995) 

2.1 มีความคล้ายคลึงกันในดา้นเนือ้หา หรือมีเนือ้หาซ า้ซอ้นกัน เช่น เรียน
วิชาคณิตศาสตรม์าก่อนแลว้มาเรียนมาเรียนวิชาฟิสิกส ์ทั้งสองวิชานีม้ีเนือ้หาซ า้ซอ้นกนัก็จะมีการ
ถ่ายโยงการเรียนรูเ้กิดขึน้ไดเ้รียกการถ่ายโยงการเรียนรูล้กัษณะนีว้่า การถ่ายโยงเฉพาะ และเป็น
การถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มีใหเ้ห็นอยู่ทั่วไป 

2.2 มีความคลา้ยคลึงกนัในดา้นเทคนิคหรือวิธีการ เช่น วิธีการที่บุคคลใชใ้น
การเรียนวิชาประวัติศาสตรแ์ลว้ไดผ้ลดี คืออ่านทบทวนสม ่าเสมอ ท าสมุดโนต้ย่อ และตัง้ค าถาม
ขึน้มาซกัถามกันในกลุ่มเพื่อน ก็อาจน าวิธีการดังกล่าวขา้งตน้ไปใชใ้นการเรียนวิชาจิตวิทยาหรือ
ถ่ายโยงการเรียนรูไ้ปสู่การเรียนจิตวิทยาไดแ้มว้่าเนือ้วิชาจิตวิทยากับประวัติศาสตรไ์ม่คลา้ยคลึง
กนั หรือไม่ซ  า้ซอ้นกนัก็ตาม เรียกการถ่ายโยงลกัษะนีว้่า การถ่ายโยงทั่วไป หรือ General Transfer 
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การถ่ายโยงการเรียนรู้กับการเรียนการสอน 
วรรณี ลิมอักษร (2554) กล่าวว่า การสอนเพื่อให้ผู ้เรียนได้น าความรูท้ี่ เรียนมา

น าไปใชก้ับความรูใ้หม่ที่จะเกิดขึน้ หรือน าไปใชใ้นเหตุการณจ์ริง ครูควรสอนใหผู้เ้รียนไดเ้กิดการ
ถ่ายโยงการเรียนรู ้นบัว่าเป็นหนา้ที่ของครูผูส้อนในทกุระดบัของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นประถมหรือ
มธัยม 

1. ล  าดบัขัน้ตอนการสอนที่เหมาะสม เช่น สอนจากสิ่งที่สามารถจบัตอ้งได ้จนไป
ถึงการสอนที่ไม่สามารถจบัตอ้งได ้หรือจากการสอนที่ง่ายไปสู่การสอนที่ยาก ซึ่งจะท าใหเ้กิดการ
เรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้รียนจะมีความคิดวิเคราะหท์ี่ดี และสามารถท าความเขา้ใจกบัสิ่งที่
เรียนรูไ้ดอ้ย่างชดัเจนและถกูตอ้ง เป็นตน้ 

2. การสรา้งความหมายของสิ่งที่เรียนใหม่ ท าให้สิ่งที่เรียนมีความหมาย และ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนไดน้ าการสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรูม้าก่อน และหลีกเลี่ยงการเรียนรูโ้ดยวิธีการ
ท่องจ า 

3. การสอนให้มีความรูเ้ก่ียวกับสภาพความเป็นจริงให้มากที่สุดผู้เรียนจะน า
ความเขา้ใจไปใชไ้ดท้นัที เช่น การพดูที่ชมุชน การพดูเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็นตน้ 

4.การสอนโดยการยกตัวอย่างที่มีความหลากหลาย น ามาแสดงหรืออธิบาย
ประกอบ  

5. ในการสอนปฏิบติั ครูควรเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดฝึ้กซอ้มหรือปฏิบติัจรงิ  
สรุปดังนี ้การถ่ายโยงการเรียนรูม้ีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างมากที่ผูเ้รียน

จะตอ้งมีความเขา้ใจเหลา่นี ้ซึ่งจะช่วยใหผู้เ้รียนถ่ายโยงสิ่งที่เรียนรูห้รือน าสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกตใ์ช้
ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

แนวคิดเกี่ยวกับการเคล่ือนไหว 
ความหมายของการเคล่ือนไหว 

การเคลื่อนไหว หมายถึง กระบวนการในการควบคมุการเคลื่อนไหวของอวยัวะต่าง ๆ 
และจิตใจโดยใช้ร่างกายเป็นสื่อกลางในการแสดงออกทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ซึ่งจะ
แสดงออกทางอารมณ ์และการสื่อความหมาย 

ธูปทอง ศรีทองทว้ม (2538) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวเป็นการเคลื่อนไหวที่ผสมผสาน
กันอย่างกลมกลืนต่อเสียงเพลงและดนตรี โดยใชร้่างกายเป็นสื่อกลางในการแสดงออกของเด็ก
ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวมีหลายค าที่น ามาใช้ในความหมายเดียวกันเช่นค าว่า
“มอเตอร”์(Motor) กบั“การเคลื่อนไหว” (Movement) แต่ค าทัง้สอง เคฟฮารท์ (Kephart, 1960)ได้
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ให้ความหมายที่แตกต่างกันโดย เคฟฮารท์เรียกการเคลื่อนไหวว่าเป็นการแสดงออกมาให้เห็น
ภายนอกได้ ส่วนค าว่ามอเตอรเ์ป็นกระบวนการท างานของระบบประสาทที่อยู่ภายในร่างกาย 
กิจกรรมทางมอเตอรจ์ะเกิดภายในขณะที่รูปแบบการเดินและการจบัตอ้งวตัถุเป็นการแสดงออกที่
แตกต่างกัน ทัง้นีก้ารเคลื่อนไหวร่างกายจะแสดงใหเ้ห็นอย่างชดัเจนเช่น การเคลื่อนไหวที่อยู่กบัที่ 
(Non-Locomotor Movements) จะสังเกตได้จากการตอบสนองของร่างกายขณะที่ ไม่มีก าร
เคลื่อนที่เช่นการจบัตอ้งวัตถุและการเคลื่อนไหวที่ร่างกายเคลื่อนที่(Locomotor Movements)เช่น
การวิ่ง การกระโดดแบบควบม้า การหมุนตัวและการสไลด์ เป็นต้น ดังนั้น ถ้ามองภาพการ
เคลื่อนไหวที่เกิดจากการท างานของกลา้มเนือ้ของรา่งกายเราสามารถแบ่งตามลกัษณะการท างาน
ไดเ้ป็นสามประเภท คือ 

1. การงอ (Flexion) เป็นการท างานของกล้ามเนื ้อที่ เกิดการหดตัว  (Muscle 
Contraction)สาเหตทุ าใหก้ารเคลื่อนไหวแบบงอตวั (Bending Movement )  

2. การเหยียด (Extension) เป็นการหดตัวของกลา้มเนือ้ที่ท าให้ขอ้ต่อเกิดการ
เหยียดออก 

3. การหมุน (Rotation) เป็นการท างานของกลา้มเนือ้ที่ท าใหเ้กิดการเคลื่อนไหว
ในลกัษณะหมนุรอบแกน 

สโตน  (สมบูรณ์  อินทร์ถมยา. 2547 อ้างอิงจาก Stone H, 1953) ได้จัดกลุ่ม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกเป็นเป็นหา้ประเภท ซึ่งจะเก่ียวขอ้งกบัชนิดของแรงที่เก่ียวขอ้งกบัแรง
ที่ใชใ้นการเคลื่อนไหว ไดแ้ก่ 

1. การเคลื่อนไหวที่ใชแ้รงกระตุน้สงูสดุ (Maximum Force Impulse Movement)  
2. การเคลื่อนไหวที่ใชก้ารหดตวัชา้ (Slow Tension Movement)  
3. การเคลื่อนไหวที่ใชก้ารหดตวัเรว็ (Rapid Tension Movement) 
4. การเคลื่อนไหวอย่างรวดเรว็ (Ballistic Movement)  
5. การเคลื่อนไหวแบบลกูตุม้นาฬิกา (Oscillating Movement)  

สรุปไดว้่า การเคลื่อนไหวหมายถึง การที่ร่างกายขยับในรูปแบบหรือทิศทางโดยใช้
ร่างกายเป็นสื่อน าที่ก าหนดจะใชทุ้กส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหว ใหเ้กิดความต่อเนื่องของ
จงัหวะการเคลื่อนไหวในลกัษณะต่าง ๆ ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางในการจดัการเรียนรูท้าง 
พลศกึษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรู ้
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ความส าคัญของการเคล่ือนไหว 
การเคลื่อนไหวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งกับมนุษยเ์ป็นอย่างมากในสภาพ

ความเป็นอยู่ของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยการต่อสู้ดิ ้นรนควบคู่ ไปกับความ
เจริญก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะจะช่วยใหบุ้คคลไดร้ะบายออกทางความรูส้ึก  ผ่อน
คลายความตึงเครียดทางรา่งกาย และจิตใจไดดี้สามารถพฒันาปรบัตวัดา้นสงัคมดีขึน้ และพรอ้ม
ที่จะประกอบกิจวตัรในชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีชีวิตอย่างสุขสมบูรณใ์นสงัคม
เป็นอย่างดี (เยาวนา ดลแมน้, 2535) 

วรศักดิ์ เพียรชอบ (2528) ไดก้ล่าวถึง ความส าคัญของการเคลื่อนไหวพอจะสรุป
ความส าคญัได ้ดงันี ้

1.ช่วยใหเ้ด็กเรียนรูใ้นเทคนิค และวิธีการคิดคน้และการแกปั้ญหาการเคลื่อนไหว
หรือปัญหาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งไดดี้ยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้พราะว่าการจดักิจกรรมสว่นใหญ่เป็นกิจกรรมใหเ้ด็กมี
ประสบการณด์ว้ยการแกปั้ญหาการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกายโดยวิธีการต่าง ๆ ฉะนัน้ จึง
เป็นโอกาสดีที่เด็กไดเ้รียนรู ้และเขา้ใจวิธีการและเทคนิคในการคิดคน้เหลา่นีไ้ดด้ว้ย 

2. ช่วยให้เด็กได้เรียนรูก้ารเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถพัฒนา
ความสามารถในการเคลื่อนไหวเหลา่นัน้ ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้จนกระทั่งสามารถที่จะมีทกัษะใน
การเคลื่อนไหวสามารถน าไปต่อยอดใหเ้กิดความเป็นเลิศ 

3. ช่วยให้มีพัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์ไว้ซึ่งความสามารถของการ
สร้างสรรค์นั้น ๆ เพราะว่าวิธีคิดค้นการเคลื่อนไหวนั้นเป็นกิจกรรมที่สามารถแก้ปัญหาการ
เคลื่อนไหวของรา่งกายไดเ้ป็นอย่างดี 

4.เด็กจะมีความรูส้ึกชอบเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายได้ยิ่งขึน้  ซึ่งเป็นส่วน
ส าคญัมากในชีวิตการเป็นอยู่ของสงัคมในเมือง ปัจจุบนัที่เต็มไปดว้ยเครื่องผ่อนแรงที่เป็นอยู่ สิ่งที่
จะท าใหเ้ด็กมีความสนใจในการเคลื่อนไหวนบัว่ามีความส าคญัที่สดุ 

5. เรียนรู ้และเขา้ใจลกัษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายไดดี้ เรียกไดว้่ามีทักษะ
การเคลื่อนไหวที่ถูกตอ้ง ซึ่งจะเห็นไดว้่าการเคลื่อนไหวและจงัหวะมีจ าเป็นอย่างยิ่งเพราะเด็กจะมี
การเรียนรูจ้ากการเคลื่อนไหวและยังสามารถส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นร่างกายอารมณ์ สงัคม 
สติปัญญา และจินตนาการของเด็กอีกดว้ย 

สรุปไดว้่า การเคลื่อนไหวเป็นกระบวนการที่ตอ้งมีการปฏิสมัพนัธห์ลายอย่างที่เกิดขึน้
การเคลื่อนไหวนัน้จะท าใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้ และยงัส่งเสริมในเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายนับว่า
ส าคญัที่สดุ 
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ประเภทของการเคล่ือนไหว 

กลุยา ตนัติผลาชีวะ (2542) ใหค้วามหมายของการเคลื่อนไหวโดยใชอ้ปุกรณด์งันี ้
1. การท าใหว้ัตถุที่อยู่นิ่งเคลื่อนที่  เช่น ขวา้งลูกบอล ตีวงลอ้ เป็นตน้ กิจกรรมนี ้

เด็กจะเป็นผูก้ระท ากบัวตัถเุป็นหลกั 
2. การหยุดวตัถุเคลื่อนที่เป็นกิจกรรมของเด็กที่ฝึกใหเ้ด็กรบัหรือหยุดวตัถุที่ก าลงั

เคลื่อนที่มาหา เช่น รบัลกูบอลรบัของที่โยนมา เป็นตน้ 
3. การเคลื่อนที่ไปพรอ้มกบัวตัถุ เช่น การอุม้ลกูบอลวิ่ง การวิ่งโบกสายรุง้ เป็นตน้ 

สิ่งที่เด็กไดร้บัและเรียนรูจ้ากกิจกรรมนีเ้ป็นเรื่องเก่ียวกับ การเขา้ใจตัวเองและผูอ่ื้น มิติสัมพันธ ์
รวมถึงจดัการกบัตนเองเพื่อการวางตวัใหเ้หมาะสม 

วรรณภรณ ์มะลิรตัน ์(2554) ไดแ้บ่งการเคลื่อนไหวออกเป็นสองประเภทคือ 
1. การเคลื่อนไหวแบบพื ้นฐาน  (Fundamental Movements) หมายถึง การ

เคลื่อนไหวที่ตอ้งใชก้ลา้มเนือ้ใหญ่ ๆ ของล าตัว แขนขา เช่น  การกระโดด การหมุนแขน  เป็นตน้
การเคลื่อนไหวที่สามารถเห็นไดท้ั่ว ๆ ไป และมีส่งผลต่อการท างานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบหายใจ เป็นตน้  

2. การเคลื่อนไหวเสริม (Accessory Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่
พฒันาภายหลงัจากการเคลื่อนไหวขัน้พืน้ฐาน ส่วนมากจะตอ้งอาศยัทกัษะที่ละเอียดอ่อน และไม่
เก่ียวขอ้งกบักลา้มเนือ้มดัใหญ่ ๆ 

แอนนาริโน (สมบูรณ ์อินทรถ์มยา, 2547 อา้งอิงจาก Annario, 1973) ไดจ้ าแนกการ
เคลื่อนไหวตามลกัษณะของการเคลื่อนไหวพืน้ฐานไว ้ดงันี ้

1. การเคลื่อนไหวที่เก่ียวขอ้งกบัรา่งกาย (Body Manipulative Movements)  
1.1 การเคลื่ อน ไหวแบบไม่ เคลื่ อนที่ ขั้ นพื ้น ฐาน  (Basic Locomotor 

Movements) การเดิน การว่ิง การกระโดด การคลาน เป็นตน้ 
1.2 การเคลื่ อนไหวแบบเคลื่ อนที่ ขั้นพื ้นฐาน  (Basic Non Locomotor 

Movements) การดนั การบิดการเหยียด เป็นตน้ 
2. การเคลื่อนไหวที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถุ (Object Manipulative Movements)  

2.1 การท าใหว้ตัถทุี่อยู่นิ่งเคลื่อนที่ เช่น การขวา้ง การตี 
2.2 การหยดุวตัถทุี่เคลื่อนที่ เช่น การรบั การหยดุ เป็นตน้ 

สรุปได้ว่าเคลื่อนไหวที่ ดีควรจะจัดให้เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อจะช่วยพัฒนาการ
เคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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กิจกรรมการเคล่ือนไหว 
การจัดกิจกรรมใหม้ีกิจกรรมการเคลื่อนไหวมีจุดมุ่งหมายใหญ่  ๆ ดังนี  ้(ส านักงาน

คณะกรรมการการประถมศกึษาแห่งชาติ, 2535) 
1. เพื่อพฒันาอวยัวะทกุสว่นใหม้ีความสมัพนัธอ์ย่างดีในการเคลื่อนไหว 
2. เพื่อสนองความตอ้งการตามธรรมชาติความสนใจและความพอใจของเด็ก 
3. เพื่อใหเ้กิดความซาบซึง้ และมีสนุทรียภาพในการเคลื่อนไหวตามจงัหวะ 
4. เพื่อผ่อนคลายความตงึเครียด 
5. เพื่อใหเ้ด็กไดร้บัประสบการณ์สนุกสนานรื่นเริงจากการเล่นเกมหรือกิจกรรม

เขา้จงัหวะแบบต่าง ๆ 
6. เพื่อพฒันาดา้นสงัคมการปรบัตวัและความร่วมมือในกลุม่ 
7. เพื่อใหโ้อกาสไดแ้สดงออกและมีความคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์

สรุปได้ว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวและจะช่วยให้เกิด
ความสามารถจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน โดยใชร้า่งกายเป็นสื่อในการแสดงออก 

ระบบประสาทควบคุมการเคล่ือนไหว 
นภสร นีละไพจิตร (2549) กล่าวว่า ระบบควบคมุการเคลื่อนไหวเป็นระบบที่ส  าคัญ

ของระบบประสาทที่ท าใหเ้กิดความหลากหลาย แบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่ 
1. การเคลื่อนไหวที่ควบคุมโดยส่วนกลาง ประกอบดว้ย ระบบประสาทสั่งการ 

เและ ครือข่ายระบบสั่งการ 
2.การเคลื่อนไหวที่ควบคมุโดยรีเฟล็กซ ์เป็นการเคลื่อนไหวรา่งกายนอกเหนือจาก

การควบคมุของจิตใจ  
พิชิต ภูมิจันทร ์(2535) กล่าวว่า มีใจความว่า ระบบประสาทไว้ การเคลื่อนไหวของ

ร่างกาย ระบบประสาทที่ส  าคัญในการท าหนา้ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายท าใหก้ารทรง
ตวัที่ดีขึน้ควบคู่กัน แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่ควบคุมโดยระบบประสาทต่าง ๆ ไดแ้ก่สมอง 
ไขสนัหลงั เป็นตน้ สมองจะสามารถน าขอ้มลูต่าง ๆ จากระบบประสาทที่รบัความรูส้ึกต่าง ๆ ของ
ร่างกายไปควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องแม่นย า
ตลอดเวลาส่วนการเคลื่อนไหวที่ควบคมุโดยรีเฟล็กซ์ เมื่อระบบประสาทมสัเซิลสปิ์นเดิล (Muscle 
Spindle) ที่อยู่บรเิวณกลา้มเนือ้ รบัความรูส้ึกจะท าใหเ้กิดการกระตุน้ที่บรเิวณปลายประสาท เพื่อ
น าสญัญาณประสาทไปกระตุน้แอลฟ่ามอเตอรน์ิวรอในกลา้มเนือ้ได ้ 

สรุปไดว้่าการควบคมุการเคลื่อนไหว จะท าหนา้ที่ควบคู่กนัระหว่างรา่งกายและระบบ
ประสาทไปควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อใหเ้คลื่อนไหวไดถู้กตอ้ง และแม่นย าเป็นการเคลื่อนไหวที่
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สอดคล้องกันซึ่งท าให้การเคลื่อนไหวนั้นเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ในการปฏิบัติกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ 
  

ความสัมพันธข์องระบบประสาทกล้ามเนื้อ 
ระบบประสาทกลา้มเนือ้เป็นสมรรถภาพทางกลไกที่มีความเก่ียวขอ้งกับความเร็ว 

ความแข็งแรงและความอ่อนตัวระบบประสาทกลา้มเนือ้มีการปฏิบัติเทคนิคใหส้มบูรณ์ ช่วยให้
นักกีฬามีการเคลื่อนไหวที่ถูกตอ้ง แมว้่าจะอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่คุ้นเคย ความสมัพันธ์ของ
ระบบประสาทกลา้มเนือ้ท าใหน้กักีฬามีการปรบัร่างกาย และการเคลื่อนไหวไดถ้กูตอ้งและรวดเร็ว  

สนธยา สีละมาด (2547) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกลา้มเนือ้เป็น
สมรรถภาพทางกลไกที่ซบัซอ้น มีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัความเร็ว ความแข็งแรง ความทนทาน
และความอ่อนตัว ความสมัพันธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้เป็นสิ่งส าคัญ ต่อการปฏิบติัเทคนิค
และแท็กติกใหส้มบูรณแ์บบ และยังช่วยใหน้ักกีฬาปฏิบติัการเคลื่อนไหวไดอ้ย่างถูกตอ้งมั่นคงแม้
ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ ไม่คุ้นเคย สภาพสิ่งแวดล้อมที่ ไม่คุ้นเคยอาจจะประกอบด้วยการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ อุปกรณ์ และเครื่องมือ แสง สภาพอากาศ และสภาพลมฟ้าอากาศ 
และคู่แข่งขนัความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ยงัช่วยปรบัรา่งกายใหเ้หมาะสมหรือเขา้กบั
สภาพแวดล้อมเช่น เมื่อร่างกายสูญเสียความสมดุล  (ขณะลื่นล้มหรือขณะถูกกระแทก)การมี
ความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ระดบัสงูจะช่วยใหน้กักีฬาสามารถปฏิบติัการเคลื่อนไหว
ที่มีความยากไดด้ว้ยความแม่นย า และอย่างมีประสิทธิภาพและถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องการ
ฝึกซอ้มนักกีฬาที่มีความสมัพันธ์ของระบบประสาทกลา้มเนือ้ดีจะสามารถปฏิบติัทักษะไดอ้ย่าง
สมบูรณ ์และช่วยใหน้ักกีฬาฝึกปฏิบติัทกัษะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ไดอ้ย่างรวดเร็ว ความสมัพันธ์
ของระบบประสาทกลา้มเนือ้มีพืน้ฐานทางด้านสรีรวิทยาอยู่บนกระบวนการท างานของระบบ
ประสาทส่วนกลางร่างกายของมนุษย์เป็นหน่วยที่ประกอบขึน้จากอวัยวะ  (Organs) ระบบ 
(System) และการท าหน้าที่อย่างหลากหลาย แต่การท าหน้าที่ของอวัยวะและระบบจะมีความ
มั่นคงและมีการท างานอย่างสมัพันธ์โดยการควบคุมของระบบประสาทส่วนกลาง หนา้ที่ที่ส  าคัญ
อย่างหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางจะเป็นการเลือกและการปฏิบัติอย่างเร็ว  และตอบสนอง
อย่างแม่นย าต่อสิ่งที่มากระตุน้โดยผ่านทางระบบประสาทสั่งการไปยังระบบประสาทส่วนปลาย 
การเคลื่อนไหวของนักกีฬาจะอยู่ภายในการความควบคุมอ านาจจิตใจหรือการตอบสนองอย่าง
ฉับพลัน (Reflex) ง่ายหรือยากล้วนเป็นผลของการหดตัวของกล้ามเนื ้อ ซึ่งอาจจะท าหน้าที่
สนับสนุนการเคลื่อนไหว หรือยับยั้งการเคลื่อนไหว  (กลา้มเนือ้มัดตรงขา้ม) การเคลื่อนไหวที่มี
ความยากท่ีนกักีฬายงัไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ย่างเป็นอตัโนมติั จะถกูจ ากดัโดยปัจจยัทางดา้นระบบ
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ประสาทโดยเฉพาะการขาดความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ ซึ่งอาจจะมีผลต่ออตัราสว่น
การท างานของกล้ามเนื ้อที่ท าหน้าที่ (Agonists) และกล้ามเนื ้อมัดตรงข้าม  (Antagonists) ที่
เก่ียวขอ้ง จึงเป็นผลท าใหก้ารเคลื่อนไหวขาดการควบคมุและขาดความสมัพนัธข์องระบบประสาท
กลา้มเนือ้ อย่างไรก็ตามนักกีฬาสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมของระบบประสาทสั่ง
การไดด้ว้ยการฝึกปฏิบติัอย่างหลากหลายซึ่งจะช่วยใหก้ารตอบสนองต่อการกระตุน้มีความแม่นย า
สงูและเป็นไปอย่างรวดเรว็ ผลของการฝึกปฏิบติัทกัษะหรือเทคนิคจ านวนหลายเที่ยว กระบวนการ
พื ้นฐานของระบบประสาทในการกระตุ้น  (Excitation) และการยับยั้ง  (Inhibition) จะมี
ความสัมพันธ์กันเพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็นผลท าใหก้ารเคลื่อนไหวมีความมั่นคงมีความสมัพันธ์กันเป็น
อย่างดีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการปรบัปรุงของทักษะกลไกตามมาถ้ามีการฝึกซอ้มอย่าง
สม ่าเสมอจะสามารถพฒันาความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ไดดี้ยิ่งขึน้ 

จากการศึกษาสรุปไดว้่าระบบประสาทกลา้มเนือ้ช่วยใหน้ักกีฬามีการเคลื่อนไหวใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมการปฏิบัติทักษะการเคลื่อนไหวของ
กลา้มเนือ้มีความสมัพนัธก์นัอย่างดีและมีประสิทธิภาพ 

วิธีการพัฒนาความสัมพันธข์องระบบประสาท 
การพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื ้อโดยเริ่มเรียนรู้กลไกการ

เคลื่อนไหวที่มีความซบัซอ้นเพิ่มขึน้ โดยใชรู้ปแบบและอปุกรณท์ี่แตกต่างกนั เช่น กิจกรรมส าหรบั
เด็ก คือ ใชล้กูบอลหรืออปุกรณต่์าง ๆ ในการเคลื่อนไหวรา่งกายไปในทิศทางต่าง ๆ เป็นตน้ 

 ถาวร กมุทศรี (2548) กล่าวว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาท
กลา้มเนือ้ใหท้ างานไดร้วดเร็ว และมีการตอบสนองที่ดีนัน้ สามารถฝึกได้ โดยเริ่มเรียนรูก้ลไกการ
เคลื่อนไหวทั่วไปและยากมากขึน้มีความซบัซอ้นตามรูปแบบการฝึกจะส่งผลต่อพฒันาการในดา้น
การเรียนรูแ้ละจดจ าซึ่งจะท าใหก้ารใชก้ารเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาใหเ้กิดประสิทธิภาพ ทั้งใน
ดา้นความแข็งแรงและความเรว็ 

 สนธยา สีละมาด (2547)กล่าวว่า ในการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาท
กลา้มเนือ้จะมีวิธีการอยู่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกดา้นอ่ืน  ๆ 
ความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้เป็นความสามารถตามธรรมชาติ เป็นความสามารถทาง
พันธุกรรมส าหรบับุคคลที่เกิดมาโดยที่ไม่ได้รบัของขวัญเป็นความสัมพันธ์ของระบบประสาท
กลา้มเนือ้ที่ดี และบุคคลที่ปฏิบติัทกัษะที่มีความซบัซอ้นไดช้า้ อาจจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่าง
มากในการที่จะท าใหค้วามสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้มีการปรบัปรุงขึน้ ส  าหรบัโปรแกรม
การพฒันาความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยใหน้กักีฬาเป็นผูท้ี่มี
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ความสามารถในการปฏิบติัทกัษะไดอ้ย่างหลากหลาย เพราะฉะนัน้นกักีฬาที่อยู่ในวยัเยาว์ และได้
มีการเลือกประเภทกีฬาที่ตนเองสนใจแลว้ควรไดม้ีการเขา้ร่วมหรือเรียนรูท้ักษะของประเภทกีฬา
อ่ืนดว้ย และท าใหม้ีการปรบัปรุงความสัมพันธ์ระบบประสาทกลา้มเนือ้  โดยนักกีฬาทุกคนควร
เรียนรูท้ักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจากประเภทกีฬาที่ตนเองเลือกเล่นและประเภทกีฬาอ่ืน ๆ ดว้ย 
ไม่เช่นนัน้ความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ และความสามารถในการเรียนรูจ้ะลดลง โดย
ตลอดช่วงระยะเวลาการปรบัปรุงความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ ผูฝึ้กสอนควรพยายาม
ใชก้ารออกก าลงักายที่มีความซับซอ้นเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องผูฝึ้กสอนอาจเพิ่มความซบัซอ้น และ
ความยากของทกัษะโดยการใชรู้ปแบบการฝึก อปุกรณท์ี่แตกต่างกนั และใชก้ารออกก าลงักายเพื่อ
พัฒนาความสมัพันธ์ของระบบประสาทกลา้มเนือ้ในช่วงแรกของการฝึกซอ้มในแต่ละครัง้ขณะที่
นักกีฬายังมีความตั้งใจสูงอยู่ ซึ่งสุดท้ายนักกีฬาจะเป็นผู้ที่มีความสัมพันธ์ของระบบประสาท
กลา้มเนือ้ตัง้แต่อายยุงันอ้ย  

จากการศกึษาสรุปไดว้่า การพฒันาการนัน้จะเกิดขึน้ไดก้็ต่อเมื่อมีการฝึกซ า้ ๆ เพื่อให้
ระบบประสาทท าการตอบสนองต่อการเรียนรู ้และสามารถปฏิบัติเองไดอ้ย่างอัตโนมัติ การฝึก
กิจกรรมการเรียนรูก้ารเคลื่อนไหวควรคู่กับโปรแกรมการฝึกโดยใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ มาใชใ้นการท า
กิจกรรม เพื่อใหเ้กิดการพฒันาความสมัพนัธข์องระบบประสาทใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 

เวลาในการตอบสนอง 
ความหมายของเวลาในการตอบสนอง 

กระบวนการเคลื่อนไหวที่ได้จากสิ่งเรา้หรือการได้รบัสัญญาณจนกระทั่งเกิดการ
ท างานสิน้สุดลงแบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ เวลาปฏิกิริยา เวลาการเคลื่อนไหว และเวลาในการ
ตอบสนองทัง้หมดซึ่งจะมีความหมายของแต่ละสว่น ดงันี ้

ชูศักดิ์ เวชแพศย์ (2538) กล่าวว่า เวลาปฏิกิริยาคือ เวลาที่ใช้ตั้งแต่มีการกระตุ้น
ระบบประสาทรีเซพเตอร ์ให้รบัความรูส้ึกจนถึงกล้ามเนือ้มีการหดตัวซึ่งการตอบสนองต่อการ
กระตุน้นัน้เรียกว่า เวลาปฏิกิริยาตอ้งอาศยัการเดินทางที่น าพลงัจากระบบประสาทรีเซพเตอรข์ึน้
ไปสู่ส่วนสมองที่อยู่ใตอ้  านาจจิตใจโดยผ่านเซลลป์ระสาทหลายตวั แลว้จึงส่งกลบัมายังกลา้มเนือ้ 
เวลาปฏิกิริยานัน้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเวลาการตอบสนองทัง้หมดซึ่งประกอบดว้ยเวลาปฏิกิริยา
ร่วมกับเวลาการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นเวลาที่เริ่มจากการเคลื่อนไหวครัง้แรกจนถึงการเคลื่อนไหวครัง้
ต่อไป 

เจริญ กระบวนรตัน ์(2552) กล่าวว่า เวลาปฏิกิริยาคือช่วงเวลาที่สมองหรือประสาท
ไดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้ ซึ่งอาจจะเป็น แสง ภาพ สัมผัส กลิ่นรส เป็นตน้จนถูกส่งเขา้สู่สมอง
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ส่วนกลางเพื่อแปลความหมายขอ้มูลที่รบัเขา้ไป และตัดสินใจสั่งการใหร้่างกายเริ่มตอบสนองต่อ
สิ่งเรา้นัน้ ที่ส  าคญัเวลาปฏิกิรยิายงัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ระยะ คือ 

1. ระยะเวลารบัความรูส้กึ (Sense Time Receiving of Time) คือ ช่วงระยะเวลา
เริ่มตัง้แต่ปลายประสาทรบัความรูส้ึกเขา้สู่ร่างกายและส่งกระแสประสาทเดินทางไปจนถึงระบบ
ประสาทสว่นกลาง 

2. เวลาตัดสินใจ (Decision Thought Time) คือ ช่วงระยะเวลาที่ระบบประสาท
สว่นกลางคิดหรือแปลความหมายขอ้มลูที่ไดร้บั ท าใหก้ารตดัสินใจไดเ้ด็ดขาดยิ่งขึน้ 

3. ช่วงระยะเวลาตัง้แต่ระบบประสาทส่วนกลางสั่งงานจนกระทั่งกระแสประสาท
มาถึงกลา้มเนือ้ และกลา้มเนือ้เริ่มหดตวัท างาน  

ภานุวฒัน ์หนูบา้นยาง (2555)กล่าวว่า ช่วงเวลาของกระบวนการของการตอบสนอง
ต่อสิ่งเรา้ซึ่งเริ่มจากการกระตุน้จากสิ่งเรา้คือมีการรบัความรูส้ึกจากประสาทสมัผสั (ดวงตา) เขา้สู่
กระแสประสาทกระบวนการระบบประสาทท างานโดยส่งกระแสประสาทมายังระบบเวลาในการ
เคลื่อนไหว คือ เวลาตั่งแต่เริ่มมีการเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเรา้จนการเคลื่อนไหว
อวยัวะสิน้สดุ  

กัมปนาท แก้วด ารงชัย (2553) กล่าวว่า เวลาในการเคลื่อนไหวคือ ช่วงเวลาตั้งแต่
สมองสั่งใหร้่างกายเคลื่อนไหวจนกระทั่งสิน้สดุการปฏิบติัทกัษะเคลื่อนไหวเวลาในการตอบสนอง 
คือ เวลารวมทัง้เวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว เป็นช่วงเวลาทัง้หมดตัง้แต่เริ่มมี
การกระตุน้ จนถึงรา่งกายมีการเคลื่อนไหวจนเสรจ็สมบรูณ ์ 

สรุปไดว้่า การตอบสนองนัน้มี 3 ส่วน ประกอบเขา้ดว้ยกัน คือ เวลาปฏิกิริยา เวลา
การเคลื่อนไหวและเวลาในการตอบสนอง ซึ่งเป็นช่วงเวลารวมทั้งหมดจากการท าเวลาปฏิกิริยา
ร่างกายเริ่มมีการเคลื่อนไหวไปจนถึงร่างกายสิน้สดุการเคลื่อนไหว ดงันัน้การตอบสนองจึงส าคัญ
มากในการแสดงออกของการเคลื่อนไหวทั่วไปและของนกักีฬาทกุชนิด 

ความส าคัญของเวลาในการตอบสนอง 
เวลาในการตอบสนองมีความจ าเป็นอย่างมากต่อชีวิตประจ าวันของมนุษยเ์พราะ

ตอ้งใชก้ารตอบสนองในการด ารงชีวิตชีวิตประจ าวันไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ในรูปแบบของการ
ท างานความปกติหรือเฉพาะเจาะจง 

พยุหพล พานทอง (2538) กล่าวว่า เวลาปฏิกิริยามีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษยเ์ป็นอย่างยิ่ง เพราะในชีวิตประจ าวนัของคนเรานัน้ตอ้งมีการเคลื่อนไหว
รา่งกายส่วนต่าง ๆ  ทัง้ในกิจกรรมที่ท าโดยทั่วไปในการด าเนินชีวิต และกิจกรรมทางดา้นกีฬาหรือ
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การออกก าลงักาย ซึ่งตอ้งอาศยัความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบติักิจกรรมนัน้ ๆ ตวัอย่างที่เห็น
ไดช้ดัของเวลาปฏิกิรยิาที่พบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวนัของคนทั่วไปคือการขบัรถยนตซ์ึ่งตอ้งมีการยก
เทา้เหยียบหา้มลอ้ เมื่อเห็นสิ่งกีดขวางหรือสญัญาณไฟแดง การยกเทา้เหยียบหา้มลอ้นีเ้ป็นการ
กระท าที่อาศัยการสั่งการของสมอง เวลาที่ใช ้ในการยกเทา้เหยียบหา้มลอ้จึงเป็นเวลาปฏิกิริยา 
หากผูข้บัรถมีปฏิกิริยาผนวกกบัความไม่ประมาทและการปฏิบติัตามกฎจราจรอย่างเครง่ครดัแลว้ก็
จะเป็นการช่วยป้องกนัหรือลดอบุติเหตทุี่อาจเกิดขึน้ได ้เพราะในเวลาเพียงเสีย้ววินาทีอาจหมายถึง
อนัตรายที่เกิดขึน้ต่อชีวิตและทรพัยส์ินทัง้ของตนและผูอ่ื้นการเคลื่อนไหวในกิจกรรมดา้นการออก
ก าลงักาย และดา้นการเลน่กีฬาส าคญัเป็นอย่างมากในการตอบสนองถา้นกักีฬามีการตอบสนองที่
ดีก็จะสง่ผลใหค้วามสามารถในการเลน่กีฬาดีตามไปดว้ย 

ชศูกัดิ์ เวชแพศย ์(2538) กล่าวว่า ความเรว็ของเวลาในการตอบสนองมีความส าคญั
ในการกีฬา เช่น ในการวิ่งและการว่ายน า้ เป็นตน้ ผูท้ี่มีเวลาปฏิกิริยาเร็วจะเริ่มออกตัวไดเ้ร็วกว่า
เมื่อได้รับสัญญาณปืนในการแข่งขันการกีฬา เช่น ในการวิ่งและการว่ายน ้าผู้ที่มีเวลาในการ
ตอบสนองเร็วจะเริ่มออกตัวไดเ้ร็วกว่า เมื่อไดร้บัสญัญาณปืน ในการแข่งขันที่เป็นทีม เช่นในการ
เลน่บาสเกตบอล การที่มีเวลาปฏิกิรยิาอย่างรวดเร็วย่อมไดเ้ปรียบคู่ต่อสู ้เพราะสามารถส่งลกูบอล 
และรบัลูกบอลไดโ้ดยเร็ว รวมทัง้การน าลูกบอลหนีฝ่ายตรงขา้มหรือในกรณีติดตามฝ่ายตรงขา้ม
เป็นตน้ 

จากการศกึษาสรุปไดว้่า การตอบสนองนัน้มีความจ าเป็นในการใชช้ีวิตประจ าวนัของ
มนุษยแ์ละยงัจ าเป็นต่อการเคลื่อนไหวในต่าง ๆ อย่างเช่น การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา เป็นตน้
การตอบสนองจะเป็นสว่นช่วยใหก้ารปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประวัติกีฬาเรียงแก้ว 
กีฬาเรียงแก้ว Sport Stack เป็นกีฬาที่ประกอบด้วยแก้ว   12 ใบ โดยเรียงและเก็บแก้ว

ตามรูปแบบอย่างถูกตอ้งตามกติกา กีฬาเรียงแกว้มีการคิดคน้ขึน้มามากกว่า 26 ปี จากการจดัตั้ง
ของ WSSA (Word Sport Stacking Association) หรือสมาคมกีฬาเรียงแกว้โลก ส าหรบักีฬาเรียง
แกว้นัน้จะมีรูปแบบในการเรียง 3 รูปแบบดว้ยกนัคือ แบบ 3-3-3 , 3-6-3 และไซเคิลมีประชากรทั่ว
โลกกว่า 10 ลา้นคนใหค้วามสนใจและชื่นชอบกีฬาเรียงแกว้ เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีการ
ตัง้เป้าหมายแข่งกับเวลาผูท้ี่ท  าเวลาในการเล่นไดน้อ้ยที่สดุจะเป็นผูช้นะ โดยกีฬาเรียงแกว้ ไดเ้ขา้
มาเผยแพร่ในประเทศไทยประมาณปี พ  .ศ. 2550 แต่เพิ่งไดร้บัความนิยมเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา นายก
สมาคมกีฬาเรียงแก้ว กล่าวว่าในประเทศแถบยุโรปและเอเชียบางประเทศได้น ากีฬาเรียงแก้ว 
บรรจุไวเ้ป็นวิชาพืน้ฐานในหมวดพลศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ กว่า 30,000 โรงเรียน เพราะเห็น
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ความส าคัญของกีฬาประเภทนีท้ี่มีประวัติในการเล่นมายาวนานกว่า 30 ปี การเล่นกีฬาเรียงแกว้ 
สามารถเริ่มไดต้ัง้แต่อายุ 3 ปีไปจนถึงวัยผูสู้งอายุ พูดไดว้่าสามารถเล่นไดทุ้กเพศทุกวยั โดยเล่น
เพื่อนพฒันาทกัษะ และความสนกุสนานผ่อนคลายได ้ซึ่งการเล่นกีฬาประเภทนีจ้ะแบ่งวิธีการเล่น
ออกเป็น 3 ระดบั คือเด็กตัง้แต่ 3 - 5 ปี สามารถเล่นดว้ยวิธีการง่าย ๆ โดยการเรียงแกว้เป็นกอง ๆ 
ตามล าดบัที่ถูกตอ้งเพื่อฝึกทกัษะการหยิบจบัสิ่งของ ประสาทสมัผสัทัง้มือและสายตา ท าใหส้มอง
สามารถจดัเรียงล าดบัขอ้มลูในสมองได ้สว่นเด็กที่อายตุัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไปจนถึงวยัรุน่ ซึ่งเป็นช่วงอายุ
ของการพฒันาสมองและการเรียนรูก้็จะเลน่ในรูปแบบที่ยากขึน้ มีการจบัเวลาเพื่อแข่งขนักบัตวัเอง
ทัง้นีกี้ฬาเรียงแกว้จะช่วยพฒันาสมองทัง้สองซีก เพราะการเล่นจะมีการใชร้่างกายทัง้สองดา้นทัง้
ซ้ายและขวาซึ่งแตกต่างจากกีฬาบางประเภทที่มักจะใช้ร่างกายด้านที่ ถนัดในการเล่น เช่น 
แบดมินตัน ปิงปองเทนนิส เป็นตน้ แต่กีฬาเรียงแกว้ จะมีความคลา้ยคลึงกบัการเล่นกีฬาบาสเก็ต
บอล ที่มีการใชทุ้กส่วนของรา่งกาย และยงัมีประสิทธิภาพที่ช่วยใหร้า่งกายเกิดการพฒันาไดเ้ท่า ๆ 
กันอีกดว้ย อีกทัง้การใชม้ือทัง้สองขา้งพรอ้ม ๆ กัน ในทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยพ์บว่าสมองทั้ง
สองซีกมีการท างานร่วมกนัเกิดกระบวนการกระตุน้สมอง ถา้มีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไว 
ทกัษะการควบคมุการมองเห็นเพราะตอ้งจดจ่อกบัการเรียงแกว้ส่งผลใหม้ีสมาธิมากขึน้ หากมีการ
เรียงแกว้ไดถ้กูตอ้งและเรว็ก็จะเป็นการเพิ่มทกัษะเรื่องความแม่นย า 

สรุปไดว้่า กีฬาเรียงแกว้เป็นกิจกรรมที่มีคณุค่าส าหรบัหลกัสตูรทางกายภาพ อย่างไรก็ตา
กีฬาเรียงแกว้ เป็นทางเลือกกบัทกุครอบครวัว่าผูป้กครองควรส่งเสริมใหม้ีการท ากิจกรรมรว่มกนัใน
ครอบครวั เพื่อให้เด็ก ๆ  รูจ้ักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อาจจะเป็นการท าอาหาร อ่าน
หนังสือหรือการเล่นกีฬา และ กีฬาเรียงแก้ว ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นประโยชน์  และ
สามารถใชเ้ป็นกิจกรรมของครอบครวัได ้(สมาคมกีฬาสแต็ค, 2011) 

วิธีฝึกการเรียงแก้วที่ถูกต้องตามกฎของสมาคมกีฬาเรียงแก้วโลก 
1. วิธีเรียงแกว้แบบ 3-3-3 คือ การเรียงแกว้ และการเก็บแกว้จากซา้ยไปขวาหรือจาก

ขวาไปซา้ยแลว้แต่ความถนดั โดยแบ่งเป็น 3 กอง กองละ 3 แกว้ (3-3-3) 
2. วิธีเรียงแกว้แบบ 3-6-3 คือ การเรียงแกว้และการเก็บแกว้จากซา้ยไปขวาหรือจาก

ขวาไปซา้ยแลว้แต่ความถนดั โดยแบ่งเป็น 3 กอง กองละ 3 แกว้ ทางซา้ย กองละ 6 แกว้ตรงกลาง 
และแก้วทางขวา 3 แก้ว 3-6-3 เรียงแก้วจากซา้ยไปขวาหรือจากขวาไปซา้ยก็ได้ (แล้วแต่ความ
ถนดั) ตอ้งไม่วางมือทัง้สองขา้งบนแกว้พรอ้มกนั ไม่ว่าจะเป็นการเรียงแกว้ แต่สามารถเรียงแกว้ ขึน้
ในกองหนึ่งพรอ้ม ๆ กบัการเก็บแกว้อีกกองหนึ่งได ้นักกีฬาเรียงแกว้อาจจะท าการเก็บแกว้ 2 กอง
ในเวลาเดียวกนัไดโ้ดยจะตอ้งใชม้ือทัง้สองขา้ง ในการเริ่มการเก็บแกว้ในกองแรก ก่อนที่จะเก็บแกว้



  31 

กองที่ 2 ก่อนที่จะเก็บแกว้กองที่ 3 ซึ่งในกองที่ 3 อาจจะเก็บแกว้ โดยใชม้ือเดียวก็ไดก้ารเรียงแกว้
ตอ้งเป็นไปในทิศทางเดิมที่เรียงแกว้ในตอนแรก 

3. การเรียงแกว้แบบไซเคิล (CYCLE) ลกัษณะการเรียงแกว้ที่รวมการเรียงแกว้แบบ 
3-6-3การเรียงแกว้แบบ 6-6 และการเรียงแกว้แบบ 1-10-1 ตามล าดบัและจบดว้ยการเก็บแกว้  
3-3-6 

3.1 ท าจากซา้ยไปขวาหรือจากขวาไปซา้ย  
3.2 ต้องไม่วางมือทั้งสองข้างบนแก้ว 2 แก้วพรอ้มกัน ไม่ว่าจะเรียงแก้วแต่ละ

ชนิด สามารถเก็บแกว้พรอ้ม ๆ กนัได ้
3.3 นักกีฬาเรียงแกว้อาจท าการเก็บแกว้ 2 กองในเวลาเดียวกันได ้“โดยนกักีฬา

เรียงแกว้ทัง้หมดตอ้งใชม้ือทัง้สองขา้ง ในการเริ่มท าการเก็บแกว้ในกองแรก ก่อนที่จะเก็บแกว้ใน
กองที่ 2 และตอ้งใชม้ือทั้งสองขา้งเก็บแก้วในกองที่ 2 ก่อนที่เก็บแก้วในกองที่ 3 ส  าหรบักองที่ 3 
อาจเกบ็แกว้โดยใชม้ือเดียวก็ไดก้ารเรียงแกว้ทัง้แบบ 3-6-3 และ 6-6 ตอ้งเริ่มดว้ยฝ่ังเดิมและเป็นไป
ในทิศทางเดิม 

3.4 ในการเก็บแกว้ 3-6-3 นัน้ แกว้ 3 ใบสุดทา้ยสามารถท าดว้ยมือเดียวไดแ้ละ
ไม่ตอ้งเก็บใหเ้รียบรอ้ยเพื่อท าการเก็บแกว้ใหส้มบรูณ ์ 

3.5 ขณะท าการเก็บแกว้ 6-6 เมื่อท าการเก็บแกว้ 6 ใบแรกเสร็จแลว้ สามารถท า
เก็บแกว้ 6 ใบที่สองไดเ้ช่นกัน ค าแนะน า ควรท าการเก็บแกว้ 6 ใบ ครัง้ละกลุ่มแลว้วางแกว้ 6 ใบ
กลุม่หนึ่งบนอีกกลุม่เพราะดีกว่าและเรว็กว่าที่จะใช ้แกว้ 6 ใบแรก   ถือแกว้ขา้งละ  3 ใบ  

3.5.1 การท าดาวนส์แต็คแกว้ 12 ใบในตัง้เดียว หรือ เมื่อท าดาวนส์แต็คแกว้ 
12 ใบ เป็นหนึ่งกลุม่หรือสองกลุม่  

3.5.1.1 แก้ว 2 ใบ ดา้นบนจากตั้ง 12 ใบ ตอ้งถูกวางขา้งละใบของแก้ว 
10 ใบที่เหลือ รูปแบบ 1-10-1โดยหงายใบหนึ่งและคว ่าใบหนึ่ง  

3.5.1.2 เมื่อท าการเรียงแกว้ 1-10-1 เสร็จแลว้ แกว้ทัง้สองขา้งทัง้สองใบ
นัน้ เก็บแกว้10 กอง ใหเ้ป็น 3-6-3 ก็จะจบขัน้ตอนการเรียงแกว้แบบไซเคิล 

หลักการฝึกกีฬา 
สนธยา สีละมาด (2551) กล่าวว่า หลกัการฝึกกีฬาหมายถึง การสอนซึ่งเป็นการช่วยให้

นักกีฬาเกิดการเรียนรู ้ส  าหรบัผู้ฝึกสอนการที่จะช่วยให้นักกีฬาเกิดการเรียนรูไ้ด้มากยิ่งขึน้ สิ่ง
ส  าคญัก็คือ ผูฝึ้กสอนจะตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจเป็นอย่างดีเก่ียวกบัการเรียนรูข้องนกักีฬา เป็นสิ่ง
ที่ส  าคญัที่ผูฝึ้กสอนจะตอ้งเขา้ใจขัน้ตอนของการเรียนรูเ้พราะในแต่ละขัน้เป็นกระบวนการที่มองไม่
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เห็น แต่เราสามารถเห็นผลของการเรียนรูใ้นทกัษะนัน้จากการปรบัปรุงความสามารถ ในการปฏิบติั
ทกัษะการบวนการเรียนรูน้ัน้เกิดขึน้ในร่างกายและจิตใจการเรียนรูจ้ะเก่ียวขอ้งกับระบบประสาท  
สมอง และระบบความจ าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกหดัทกัษะความจ าที่เกิดขึน้จากการปฏิบติัครัง้ก่อน
หนา้จะเกิดขึน้อีกครัง้ การปฏิบติัที่ถูกตอ้งอย่างต่อเนื่อง และความจ าที่แม่นย าของงานที่ปฏิบติัจะ
ถูกบันทึกไว้ในระบบความทรงจ า และสิ่งที่บันทึกไวส้ามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีกเมื่อมีความ
ตอ้งการ การจดจ าของสมองถึงเทคนิคหรืองานที่ไดก้ระท านัน้เราจะเรียกว่าโปรแกรมกลไก ซึ่งจะ
สามารถสั่งการได ้โปรแกรมกลไกจะเริ่มตน้ท างานตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียนรูท้ักษะ เมื่อการ
เรียนรูเ้พิ่มขึน้โปรแกรมกลไกก็จะพัฒนาขึน้ตาม ดังนั้นนักกีฬาชั้นแนวหน้าโปรแกรมกลไกจะ
สามารถสั่งการไดอ้ย่างสมบรูณ ์ดว้ยการท าใหส้ามารถปฏิบติัทกัษะไดอ้ย่างมั่นคง 

ขั้นตอนของการเรียนรู้ 
ขัน้ตอนของการเรียนรู ้หมายถึง ในแต่ละช่วงของการเจริญเติบโตและการพัฒนา

ประกอบดว้ยการเรียนรู ้3 ขัน้ดงันี ้
1.ขัน้ของการคิดหรือขัน้ตน้ 

ขั้นแรกของการเรียนรู ้เป็นขั้นของการคิดว่าจะท าอะไร กล่าวคือ ก่อนที่
นักกีฬาจะเรียนรูน้ักกีฬาตอ้งรูอ้ย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาตอ้งพยายามท าใหส้  าเร็จ มีผู ้
ฝึกสอนที่ขาดประสบการณ์จ านวนมากที่เริ่มตน้ดว้ยการบอกหรือแสงใหน้ักกีฬาดูว่าท าอย่างไร 
โดยมิได้อธิบายให้นักกีฬาทราบก่อนว่าอะไรเป็นสิ่งที่ผู ้เรียนรู้พยายามท าให้ส  า เร็จ ซึ่งเป็น
ขอ้ผิดพลาดอย่างมากส าหรบัการเรียนรูข้องนกักีฬา การเรียนรูใ้นขัน้นี ้อาจจะด าเนินไปอย่างชา้ ๆ 
ขึน้อยู่กับนักกีฬาและธรรมชาติความยากง่ายของทักษะ ผูฝึ้กสอนสามารถช่วยใหน้ักกีฬาเรียนรู้
ทกัษะใหม่ ๆ ได ้โดยการพดูสรุปเก่ียวกบัทักษะที่จะเรียนการสาธิตและอธิบายการปฏิบติัทักษะที่
จะเรียน การใชว้ิธีการสอนที่ช่วยใหน้กักีฬาสามารถปฏิบติัทกัษะที่จะเรียนไดอ้ย่างดี ระยะเวลาของ
การเรียนรูข้ั้นตน้นีข้ึน้อยู่กับประสบการณ์ และความสมัพันธ์ของระแบบประสาทกลา้มเนือ้ของ
นกักีฬาและความซบัซอ้นของทักษะ ที่มีต่อนกักีฬาแต่ละบุคคลอาจจะใชร้ะยะเวลาสัน้ ๆ ส าหรบั
นกักีฬาที่มีประสบการณ ์และตรงกนัขา้มอาจจะใชร้ะยะเวลานานส าหรบันกักีฬาวยัเยาว ์อย่างไรก็
ตาม ส าหรบัความง่ายต่อการเรียนรูท้ักษะใหม่ ๆ ผู้ฝึกสอนควรใช้วิธีการฝึกที่สอดคล้องหรือ
เหมือนกันระหว่างทักษะใหม่กับทักษะเก่าที่เคยปฏิบติัมาก่อน การเรียนรูใ้นขัน้นีจ้ะสมบูรณ์เมื่อ
นกักีฬาสามารถปฏิบติัทกัษะไดบ้า้ง แมจ้ะมีขอ้ผิดพลาดอยู่ 
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2.ขัน้ของการเรียนรูห้รือขัน้กลาง 
เป็นขั้นของการเรียนรูท้ี่ ต่อมาจากขั้นของการคิด ในขั้นนี ้การปฏิบัติเพียง

อย่างเดียวจะไม่มีความเพียงพอส าหรบัการเรียนรูท้ักษะให้มีความถูกต้องนักกีฬาจะต้องการ
แรงจูงใจในการเรียนรูแ้ละต้องการรูเ้ก่ียวกับสิ่งที่พวกเขาท า ว่ามีความถูกต้องหรือไม่ และยัง
ตอ้งการรูว้่าสิ่งที่พวกเขาท าอะไรเป็นขอ้ผิดพลาด และสิ่งที่ส  าคญัอย่างยิ่ง พวกเขาตอ้งรูว้่าจะแกไ้ข
ขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึน้ใหม้ีความถูกตอ้งไดอ้ย่างไร ระยะเวลาการเรียนรูใ้นขัน้นีจ้ะมีระยะเวลาไม่
แน่นอน ทกัษะที่มีความง่ายอาจจะใชเ้วลาเพียงวนัเดียว แต่ทกัษะที่มีความซบัซอ้นอาจจะตอ้งใช้
เวลาเป็นปีถึงกา้วขึน้ไปสูก้ารเรียนรูข้ัน้เป็นอัตโนมติั ในการเรียนรูข้ัน้นีน้ักกีฬาจะเริ่มปฏิบติัทกัษะ
ได้อย่างแม่นย าและมั่นคงแต่เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคย เมื่อการปฏิบัติทักษะเกิดเป็น
อตัโนมติั นกักีฬาจะสามารถกา้วขึน้ไปสูก่ารเรียนรูข้ัน้เป็นอตัโนมติั 

3.ขัน้เป็นอตัโนมติัหรือขัน้สงู 
การเรียนรูใ้นขัน้อตัโนมัติเป็นขัน้ที่นักกีฬาสามารถแสดงทกัษะไดอ้ย่างมั่งคง

ภายใตส้ภาพสิ่งแวดลอ้มหรือการแข่งขันที่แตกต่างกนั นกักีฬาจะมีความเชื่อมั่นและมีความเขา้ใจ
เป็นอย่างดีเก่ียวกบัทกัษะ ซึ่งหมายถึงนกักีฬาสามารถที่จะประเมินทกัษะที่ตนเองปฏิบติัไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพในขัน้นีน้กักีฬาตอ้งการแรงจงูใจในการปฏิบติัทกัษะ เนื่องจากการปรบัปรุงจะเกิดขึน้
น้อยและไม่ง่ายที่นักกีฬาจะท าได้ส  าเร็จ ความสามารถในการปฏิบัติทักษะจะเป็นผลโดยการ
เปลี่ยนแปลงในสมรรถภาพกลไก เช่น ความแข็งแรง ความเรว็ เป็นตน้ 

หลักการสร้างโปรแกรมการฝึกแบบสถานี 
การฝึกแบบสถานี  (Circuit Training) หรือบางที่ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การฝึกแบบ

หมุนเวียนหรือแบบวงจรนั้นได้ถูกใชใ้นการฝึกนักกีฬา มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความอดทนของ
ระบบไหลเวียนเลือด เสรมิสรา้งความแข็งแรง และความทนทานใหก้ลา้มเนือ้ของรา่งกายอย่างเป็น
ระบบ 

เจริญ กระบวนรัตน์ (2557)กล่าวว่า ผู้เข้ารับการฝึกแต่ละกลุ่ม จะต้องท าการฝึก
กลา้มเนือ้ท่าต่าง ๆ ในแต่ละสถานีใหค้รบก่อน หรือเสร็จสิน้ตามที่ก าหนดไวใ้นโปรแกรมก่อน ตาก
นัน้จึงค่อยเปลี่ยนหรือยา้ยไปฝึกที่สถานที่ฝึกอ่ืนต่อไป ในลกัษณะของการหมนุเวียนกนัไปจบครบ
ทกุสถานีฝึก 

ความหมายของการฝึกแบบสถานี 
เจริญ กระบวนรตัน ์(2557) กล่าวว่า การฝึกแบบสถานี หรือแบบ (Circuit Training) 

เป็นรูปแบบวิธีการฝึกที่สามารถท าใหเ้กิดผลไดห้ลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นรูปแบบการฝึก
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ที่มุ่งพัฒนาสรา้งเสริมสมรรถภาพนักกีฬา (Fitness Training) โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 
ปรบัปรุงสมรรถภาพที่สมัพันธ์กับความสามารถ (Fitness Related Abilities) อาทิ ความแข็งแรง 
ความเร็วและความอดทน โดยเน้นรูปแบบการฝึกแบบผสมผสาน หรือแบบเชิงซอ้น  (Complex 
Forms) ระหว่างความแข็งแรงกับความอดทน (Strength-Endurance) ความเร็วกับความอดทน 
(Speed-Endurance)และความเร็วกับความแข็งแรง (Speed-Strength) ซึ่งเป็นรากฐานส าคัญที่
จะน าไปสู่การยกระดบัการฝึกเพื่อเพิ่มศกัยภาพความสามารถของนกักีฬาใหม้ีคณุภาพมากยิ่งขึน้ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านใดด้านหนึ่ งหรือสมรรถภาพที่มี
ความสมัพนัธก์บัทกัษะความสามารถของนกักีฬา ดงัต่อไปนี ้

สมรรถภาพทั่วไป (General Fitness) 
สมรรถภาพเฉพาะประเภทกีฬา (Specific Fitness) 
สมรรถภาพทั่วไปและสมรรถภาพเฉพาะประเภทกีฬา (Both General Fitness 

and Specific Fitness) 
สนธยา สีละมาด (2555) กล่าวว่า การฝึกแบบสถานี(Circuit Training) ถูกน ามาใช ้

โดย มอรแ์กนและอดมัแห่ง มหาวิทยาลยัลีดในปี คริสตศ์กัราช 1958 เพื่อพฒันาสมรรถภาพทั่วไป 
การฝึกแบบวงจรเป็นการจดัสถานีหลายสถานี โดยสลบักลุ่มกลา้มเนือ้จากสถานีหนึ่งไปยงัสถานี
หนึ่ง ซึ่งในรอบของการฝึกอาจจะประกอบดว้ยการออกก าลงักายนอ้ยสดุ  6-9 สถานี ปานกลาง 9-
12 สถานี หรือมากสดุ 12-15 สถานี และนกักีฬาอาจจะมีการท าซ า้หลายครัง้โดยขึน้อยู่กบัจ านวน
การออกก าลงักาย การพิจารณาจ านวนสถานี จ านวนสถานีครัง้ต่อสถานี และความหนกัจะขึน้อยู่
กบัความอดทนต่อการท างาน และสมรรถภาพของนักกีฬา อย่าไรก็ตามในช่วงการฝึกเพื่อพฒันา
โครงสรา้งร่างกาย ไม่ควรที่จะมีการท างานมากจนท าใหน้ักกีฬามีระดับของการเจ็บปวดหรือไม่
สบายของกลา้มเนือ้ 

ราวีวัฒน์ รตันโกเศศ (2551)กล่าวว่า การฝึกโดยใช้ระบบหมุนเวียนเปลี่ยนฐาน 
เพื่อให้ผูฝึ้กได้ฝึกทุกกิจกรรมตามเวลาที่ก าหนด โดยออกแบบฐานใช้ฝึกสามารถพัฒนาความ
แข็งแรงของกลา้มเนือ้ พลังและความอดทนท าให้ระบบหายใจและระบบไหลเวียนดีขึน้ ดังนั้น
จ านวนครัง้ในการฝึกจึงไม่มีหลกัยึดตายตัวขึน้อยู่กับความแข็งแรง อายุ เพศของผูฝึ้ก แต่ควรเริ่ม
จากการฝึกจากเบาไปหาหนกัและเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ภายหลงัการฝึกแบบสถานี เป็นกิจกรรมการฝึกที่
สรา้งความสนกุสนาน ผูฝึ้กจะเกิดการแข่งขนัในระหว่างการฝึก 
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หลักการฝึกแบบสถานี 
โฆสิต เมฆสวรรค ์ (2547) กล่าวว่า หลกัการฝึกแบบสถานี คือการออกก าลังกายที่

ต้องการพัฒนาสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้านแบ่งเป็นสถานี (Station) โดยในแต่ละสถานี
จะต้องก าหนดจ านวนครัง้ จ านวนยก และเวลา ที่ตอ้งท าให้เสร็จในแต่ละสถานี ส  าหรบัวิธีการ
สรา้งการฝึกแบบสถานีมีหลกัในการสรา้งหรือออกแบบดงันี ้

1.ใหพ้ิจารณาเลือกแบบออกก าลงักายที่เหมาะสม ตามวตัถุประสงคท์ี่ต้องการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้านมาจัดเป็นสถานีในการฝึกแบบสถานี ประมาณ 6-12 
สถานี โดยตอ้งเป็นแบบการออกก าลังกายที่เป็นพืน้ฐาน ไม่รวมการอบอุ่นร่างกายและการผ่อน
คลายกลา้มเนือ้ใหพ้ิจารณาพืน้ที่หรือสถานที่ที่เหมาะสมในการจดัการฝึกแบบสถานีดว้ย 

2.ในการจดัเรียงล าดบัสถานี ควรหลีกเลี่ยงสถานีที่มีการพฒันาในกลุม่กลา้มเนือ้
กลุ่มเดียวกันอยู่ใกล ้ๆ กัน ทัง้นีเ้พื่อใหก้ลุ่มกลา้มเนือ้ที่ไดป้ฏิบัติไปแลว้ มีการผ่อนคลาย ส าหรบั
การพิจารณาก าหนดระยะห่างของแต่ละสถานีนัน้ ใหพ้ิจารณาก าหนดตามความเหมาะสมของ
วตัถปุระสงคห์รือสถานที่ในการจดัการฝึกแบบสถานี 

3.ใหพ้ิจารณาจ านวนครัง้ จ านวนยกของแต่ละสถานี โดยท าการทดลองใหผู้เ้ขา้
รบัการฝึกท าใหม้ากครัง้ที่สดุ หลกัจากนัน้ใหก้ าหนดความเหมาะสมในแต่ละยก เช่น ใหท้ า 2 ใน 3 
หรือ 1 ใน 2ของจ านวนครัง้ที่ท าไดส้งูสดุส าหรบัการพกัในแต่ละยกนัน้ จะไม่เป็นการพกัที่สมบูรณ ์
กล่าวคือ มีการเคลื่อนไหวไปมาชา้ ๆ ซึ่งจะเป็นเพียงการบรรเทาการเมื่อยลา้เท่านัน้ เช่น ปฏิบติั 2 
นาทีพกั 30 วินาที 

4.ใหพ้ิจารณาก าหนดเวลาของการปฏิบติัแต่ละสถานี โดยรวมเวลาทัง้หมดของ
การฝึกแบบสถานี ควรอยู่ระหว่าง 30-45 วินาทีไม่รวมการอบอุ่นร่างกายและการผ่อนคลาย
กลา้มเนือ้ส  าหรบัการอบอุ่นร่างกายและการผ่อนคลายกลา้มเนือ้นัน้ ใหใ้ชเ้วลาอย่างละประมาณ 
5-10 นาท ี

5.การเพิ่มความหนกัของการฝึกแบบสถานี โดยเพิ่มจ านวนเที่ยวในแต่ละยกใหม้ี
การเพิ่มความหนักประมาณ 15-20 เปอรเ์ซ็นต ์ทุก 2 สัปดาหห์รือ 4 สัปดาห ์อาจก าหนดใหล้ด
เวลาการปฏิบติัลงหรืออาจเพิ่มจ านวนรอบในการปฏิบติัตามเปา้หมายที่ตัง้ใจไว ้

6.เวน้ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการออกก าลังกายแบบสถานีควรอยู่ในหว้ง 8-10 
สปัดาห ์ทัง้นี ้เพื่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงและพฒันากลุม่กลา้มเนือ้หรือสมรรถภาพทางกาย 

7.การพฒันาความอดทนของระบบหมนุเวียนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ
หายใจ ตอ้งมีการออกแบบใหท้ าการฝึกอย่างต่อเนื่องประมาณ 15-20 นาที ขึน้ไป ในลกัษณะการ
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ออกก าลังกายแบบแอโรบิก จะท าใหผู้ฝึ้กตอ้งออกก าลงักายเพื่อรกัษาระดับอัตราการตน้ชีพจร
เป้าหมายใหอ้ยู่ในหว้ง 60 - 80 เปอรเ์ซ็นตข์องอตัราการเตน้ชีพจรสงูสดุ ตลอดหว้งเวลาในการฝึก
หมนุเวียนใหค้รบทกุสถานี 

เจริญ กระบวนรตัน ์(2557) บการกล่าวว่า แนวทางที่ผูเ้ขา้รั ฝึกแบบสถานีควรยึดถือ
เป็นหลกัในการปฏิบติัที่ส  าคญัไว ้ดงันี ้

1. ในขณะที่ท าการฝึก ควรเน้นการพัฒนาความแข็งแรง ความอดทนของ
กลา้มเนือ้ และระบบไหลเวียนเลือดควบคู่กนัไป 

2. การปรบัเพิ่มระดับความหนักในการฝึก ควรการท าทีละเล็กทีละน้อยอย่าง
ต่อเนื่องโดยพิจารณาใหเ้หมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของการฝึก 

3. ท่าการบริหารที่เลือกน ามาใชใ้นการฝึกเพื่อพัฒนาสรา้งเสริมความแข็งแรง 
ควรเป็นท่ากายบรหิารที่ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยากซบัซอ้นจนเกินไป 

4. ควรเป็นการฝึกที่ทุกคนสามารถปฏิบัติพรอ้มกันในเวลาเดียวกันได้ครัง้ละ
หลาย ๆ คน 

5. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกแต่ละสถานีไม่ควรนานจนเกินไป เพราะจ าท าให้
กลา้มเนือ้หมดแรงก่อนที่จะฝึกครบทกุสถานี หรือตามที่ไดก้ าหนดไวใ้นโปรแกรมการฝึก 

6. ควรเป็นการฝึกที่แต่ละคนสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
7. การฝึกที่ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายหรือเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บไดง้่าย 
8. สามารถปรบัเพิ่มระดบัความหนกัในการฝึกไดด้ว้ยตนเอง 
9. สามารถดดัแปลงสภาพของการฝึกใหเ้หมาะสมที่จะน าไปใชป้ระโยชนใ์นการ

แข่งขนัได ้
10. การเลือกหรือก าหนดท่าฝึก ตลอดจนการเปลี่ยนสถานีฝึกจากสถานีหนึ่งไป

ยงัอีกสถานีหนึ่งควรปรบัความเหมาะสมใหเ้ขา้กบัการฝึกเฉพาะในแต่ละประเภทกีฬาได ้
สรุปได้ว่า การฝึกแบบสถานีขึน้อยู่กับจุดหมายของการฝึกในแต่ละประเภทกีฬา 

นอกจากนีค้วามหลากหลายของกิจกรรมที่น ามาใชใ้นการฝึกแบบสถานียงัช่วยใหเ้กิดการถ่ายโยง
การประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ของทักษะกลไกการ
เคลื่อนไหวแก่นกักีฬานอกเหนือจากสมรรถภาพทางกายท่ีตอ้งการ 

หลักการน าเอาการฝึกแบบสถานีไปใช้ในโรงเรียน 
การฝึกแบบสถานี คือเป็นการน าเอากิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายมารวมไว้

ดว้ยกนัโดยปรบัความหนกัเบา และรูปแบบของกิจกรรมที่น ามาใชใ้นการฝึกหรือออกก าลงักายใหม้ี
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ความหลากหลาย เพื่อใหน้ักเรียนหรือผู้เขา้ร่วมการฝึกจากสถานีหนึ่งไปสู่อีกสถานีหนึ่งซึ่งโดย
ธรรมชาติของเด็กจะชอบรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และมีลกัษณะแบบหมนุเวียน
หรือสลับสับเปลี่ยนวิธีการของกิจกรรมที่ท าให้เกิดแรงจูงใจ เนื่องจากรูปแบบของกิจกรรมที่มี
ลกัษณะผสม และมีช่วงพักสัน้ ๆ สลบัเป็นสิ่งจ าเป็นและเป็นความตอ้งการโดยธรรมชาติของเด็ก 
ส าหรบัพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก นอกจากนีก้ารฝึกแบบสถานียังใชเ้ป็นแนวทางใน
การกระตุน้ และพฒันาความคิดสรา้งสรรคใ์หก้ับเด็กนกัเรียนตัง้แต่ระดบัประถมปลายขึน้ไปไดเ้ป็น
อย่างดี โดยใหเ้ด็กเลือกออกแบบกิจกรรมที่ไดเ้รียนรูเ้ก่ียวกบัสุขภาพ และสมรรถภาพมาใชป้ฏิบติั
ในแต่ละสถานี การเริ่มตน้เรียนรูท้ักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬาตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยเรียน 
ก่อใหเ้กิดการพัฒนาปรบัตวัทางด้านกลไกการเคลื่อนไหว รวมทัง้ระบบการท างานของอวยัวะต่าง 
ๆ ภายในร่างกายซึ่งเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโต และความสามารถในการควบคมุการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย เยาวชนควรไดร้บัการฝึกทักษะพืน้ฐานการเคลื่อนไหวเพื่อใหส้ามารถน าไปปฏิบัติ
กิจกรรมการเคลื่อนไหว และทักษะกีฬาเบือ้งต้นได้หลากหลายรูปแบบอันจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนือ้ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความเชื่อมั่น
ความคิดสรา้งสรรค ์จินตนาการ และการตดัสินใจที่ดีแก่เด็ก นอกเหลือจากความสมบูรณแ์ข็งแรง
ของร่างกายที่ได้รับจากการฝึกโดยตรง การฝึกแบบสถานีเป็นรูปแบบวิธีการฝึกที่ เด็กทุกคน
สามารถปฏิบติัไดพ้รอ้มกันในเวลาเดียวกันครัง้ละหลาย ๆ คน โดยสามารถเลือกใหเ้หมาะสมกับ
ความตอ้งการที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนไหวของแต่ละประเภทกีฬา ด้วยเหตุผลนี ้ผู ้
ฝึกสอนกีฬาแต่ละประเภท สามารถน าหลกัการที่เป็นโครงสรา้งของการฝึกแบบสถานี ไปใชใ้นการ
ออกแบบหรือจดัท าโปรแกรมการฝึกซอ้มแบบสถานี เพื่อพัฒนาสรา้งเสริมสมรรถภาพ ทกัษะการ
เคลื่อนไหว และทักษะกีฬา หรือประยุกตใ์ชใ้นการฝึกแบบผสมผสานของแต่ละประเภทกีฬาได้
อย่างมีคณุภาพ และมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ (เจรญิ กระบวนรตัน,์ 2557) 

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
งานวิจัยในต่างประเทศ 

กรฟิฟิน (Griffin, 1989) ไดด้  าเนินการศึกษาเรื่องประโยชนข์องการถ่ายโยงการเรียนรู้
และการถ่ายโยงกลวิธีการเรียนรูใ้นชัน้เรียน กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูเ้รียนระดบั 4 จ านวน 33 คน โดย
ผูเ้รียนทัง้หมดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม โดยวิธีการจบัคู่ ทัง้นีผู้เ้รียนทัง้หมดจะตอ้งเรียนใหค้รบ 10 
ครัง้ โดยใน 5 ครัง้แรกนั้นกลุ่มที่หนึ่งไดร้บัการสอนดว้ยการใชค้อมพิวเตอร ์พรอ้มดว้ยการเรียน
แบบใหค้วามร่วมมือกัน (Collaborative) ภายใตเ้งื่อนไขการเรียนรูท้ี่ใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเพื่อน 
และเน้นใหม้ีการสังเกตพฤติกรรม ขณะที่กลุ่มที่สอง ไดร้บัการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการ
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เรียนการสอบแบบที่เคยมีมาแต่ดั่งเดิมภายใต้เงื่อนไขการเรียนรูด้้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใคร 
ส าหรบัหา้สปัดาหเ์รียนสุดทา้ย กลุ่มต่าง เปลี่ยนเงื่อนไขโดยผูเ้รียนทุกคนต่างไดร้บัการแนะน าสั่ง
สอน (instructed) ในการใชก้ลวิธีการเรียนรูต่้าง ๆ (Learning strategies) และต่างก็ไดร้บัตวัอย่าง
ทั่ ว  ๆ  ไปของกลวิ ธีที่ มี และไม่ มี ป ระโยชน์  (Generalexamples of useful and non-useful 
strategies) ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสรา้งแบบทดสอบวัดความสามารถที่
สังเกตได้ (Performance) และใช้แบบสังเกต ในการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน รวมทั้งได้
ออกแบบการวัดการถ่ายโยงการเรียนรู ้และยุทธศาสตรท์ี่ผูเ้รียนใชใ้นการเรียนรู ้โดยใชเ้ครื่องมือ
เหล่านีว้ัดในระยะเริ่มตน้ และระยะสิน้สุดของแต่ละครัง้ ยกเวน้การสังเกตที่กระท าในทุก ๆ ครัง้ 
ผลการวิจยัชีใ้หเ้ห็นว่า (1) ผูเ้รียนต่างก็สามารถที่จะใชก้ลวิธีส  าหรบัการเรียนรูไ้ด ้(2) พฤติกรรมเชิง
กลวิธีของผูเ้รียนต่างไดร้บัผลเชิงบวกโดยการสอนดงักลา่ว และในการฝึกปฏิบติั กลวิธีที่ใช ้และ(3) 
ผูเ้รียนต่างก็สามารถที่จะใชก้ลวิธีใหเ้ป็นประโยชนข์า้มสถานการณ์ได ้ซึง้หมายความว่า ผูเ้รียน
สามารถน ากลวิธีไดเ้รียนรูม้าไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณใ์หม่ได ้ซึ่งเรียกว่าเกิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู ้

คารม์นันี่ (Carmoney, 1994) ศึกษาผลการเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาของการเลือก
สิ่งเรา้การไดย้ินจงัหวะที่มีต่อนกักีฬาทักษะปิดและทกัษะเปิด โดยใชก้ลุ่มตัวอย่าง จ านวน 90 คน
แบ่งออกเป็นกลุม่เท่าๆกนั และตามเพศ ดงันี ้

1. กลุม่นกักีฬาทกัษะเปิด 
2. กลุม่นกักีฬาทกัษะปิด 
3. กลุม่ไม่มีทกัษะ 

ทดสอบในด้านความเร็ว ความแม่นย า และจ านวนตัวแปร จากสภาพของเสียง  3 
แบบ คือ1.เงียบ 2.จงัหวะเสียงสม ่าเสมอ และ 3.จงัหวะเสียงไม่สม ่าเสมอผลการทดลองพบว่า เป็น
นกักีฬาที่มีทกัษะเปิดและทกัษะปิด มีความสามารถไดร้วดเร็วกว่า กลุ่มควบคมุกลุม่นกักีฬาทกัษะ
เปิดจะแสดงความสามารถไดดี้กว่าในสภาพแวดลอ้มที่เงียบ และมีจังหวะเสียงสม ่าเสมอ และ
แสดงไดดี้ที่สดุในสภาพที่ มีเสียงจังหวะสม ่าเสมอในกลุ่มนักกีฬาทกัษะปิดจะแสดงไดน้อ้ยกว่าใน
สภาพแวดลอ้มทัง้วามแบบ และการใหจ้ังหวะสม ่าเสมอนัน้ ไม่มีผลแตกต่างระหว่างเพศทัง้สอง
เพศ 

บราวน์ (Brown, 2007) ศึกษาเรื่อง การปรับปรุงเวลาปฏิกิริยาผู้ที่พยายามสรา้ง
ความรวดเร็วอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดก็ได้ งานวิจัยต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าเวลาปฏิกิริยาซึ่ง
หมายถึงช่วงเวลาตัง้ แต่การเริ่มสิ่งเรา้จนกระทั้ง การตอบสนองแรกที่สงัเกตไดส้ามารถปรบัปรุงได้
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นกัวิจยัชาวฝรั่งเศสพบว่านักวิ่งระยะสัน้ระดบัโลกจะปรบัปรุงเวลาปฏิกิริยาไดเ้ร็วขึน้ตามล าดบัถา้
ระยะทางวิ่ง ลดจาก 400 เมตร. ลงมาจนถึง60 เมตร. เวลาปฏิกิรยิาดีขึน้เมื่อนกัวิ่งระยะสัน้ผ่านเขา้
ไปสู่รอบชิงชนะเลิศจะไม่ปรากฏเวลาปฏิกิริยาลดลงในนักวิ่งที่ประสบการณ์น้อย  (ขาด
ประสบการณ)์ นกัวิจยัยงัสงัเกตพบว่านกัวิ่งที่มีประสบการณใ์นการวง 60 เมตร. และ 100 เมตรจะ
พยายามคาดการณจ์งัหวะของปืนปล่อยตัว ในขณะที่นักวิ่งระยะไกลกว่า  (วิ่ง ผลดั 4X100 เมตร) 
จะใส่ใจตอบสนองต่อเสียงปืนปล่อยตัว เมื่อดูจากผลงานวิจัยเหล่านี ้แล้วจึงกล่าวได้ว่าเวลา
ปฏิกิรยิาเป็นทกัษะซึ่งขึน้อยู่กบัประสบการณแ์ละการเรียนรู ้

ลี และคณะ (Li Coleman Ransdell Irwin, 2011) เรื่อง การจดักิจกรรมกีฬาเรียงแกว้
ในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของเด็ก กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองจ านวน 36 คนเป็นเด็กชาย 20 คน และเด็กผูห้ญิง 16 คน ท าการ
ฝึกเรียงแกว้เป็นเวลา 15 นาที ในเวลาพักเที่ยงกลุ่มควบคุม จ านวน 44 คน เป็นเด็กชาย 40 คน 
และเด็กผูห้ญิง 24 คนท ากิจกรรมยามว่างตามอัธยาศัย ท าการทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห ์ท า
การทดสอบ Visual Choice RT ซึ่งวดัความเร็วของการประมวลผลการตอบสนองต่อนิว้มือไปสู่สิ่ง
เรา้ทางสายตาโดยใชก้ารกดปุ่ ม การทดสอบครัง้นีจ้ะใชน้ิว้กลางของมือทัง้สองกดปุ่ มในแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอรท์ี่ต  าแหน่ง“ d, f, j และ k ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองที่ฝึกดว้ยการเรียงแกว้มี
การตอบสนองดีกว่ากลุม่ควบคมุ ซึ่งแตกต่างกนัมากในทางสถิติท่ีระดบั .05 

อันเดอรแ์มน และคณะ (Udermann  Murray Mayer Sagendorf, 2004)เรื่อง กีฬา
เรียงแกว้ต่อความสมัพนัธร์ะหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิรยิาของกลุม่ควบคมุและกลุ่มทดลอง 
จ านวนสี่สปัดาห ์ในวิชาพลศึกษาและติดตามผลของกีฬาเรียงแกว้ในสปัดาหท์ี่หา้ เครื่องมือที่ใช ้
คือ การทดสอบ Soda Pop ส าหรับใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา และ 
Yardstick ส าหรบัใชใ้นการทดสอบเวลาปฏิกิริยาพบว่ากลุ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมเรียงแก้วหลัง
สปัดาหท์ี่หา้ มีความสมัพนัธร์ะหว่างมือและตารวมถึงเวลาปฏิกิรยิาดีกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม 
และดีกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างเห็นไดช้ดั ในทางสถิติที่ระดบัหา้ อย่างไรก็ตามในกลุ่มควบคมุที่เรียน
โดยกิจกรรมพลศึกษาแบบปกติไม่พบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังของความสัมพันธ์
ระหว่างมือและตารวมถึงเวลาปฏิกิรยิา 

อีเดอรม์านน ์และคณะ (Edermann  Brian E ; et al, 2004) การศกึษาความสมัพนัธ์
ของการท างาน ร่วมกันระหว่างมือและสายตาและเวลาปฏิกิริยา ในกีฬาสแต็คของเด็กระดับ
ประถมศึกษาชัน้ปีที่ 2 เป็นนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 42 คน(ชาย 24 คน หญิง 18 
คน )โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มควบคมุ (ชาย 12 คน หญิง 9 คน) อายุ
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เฉลี่ย7 – 8 ปี และถนัดแขนขวา 17 คน ซึ่งเป็นนกัเรียนทุกคนไดร้บัการยินยอมจากผูป้กครองแลว้
กลุม่ตวัอย่างทัง้สองกลุม่จะตอ้งท าการตรวจสอบโดยชดุทดสอบ Soda Pop และ Yardstick Tests
ก่อนฝึก (แบบทดลองนีท้  าไดง้่ายและสามารถท าซ า้ได)้ ซึง้เป็นชุดทดสอบที่ตรวจวดัความสมัพนัธ์
ของสายตาและมือ และตรวจวัดเวลาต่อการตอบสนองตามล าดับ ส าหรับวิธีการทดลองได้
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งไม่ตอ้งฝึกสแต็ค (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่สองท าการ
ฝึกสแต็คตามโปรแกรม (กลุ่มทดลอง) ใชเ้วลาหา้สัปดาห ์หลังจากนัน้ทัง้สองกลุ่มจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบ Soda Pop และ Yardstick Tests อีกครัง้หนึ่ง โดยจะเก็บผลแยกกัน
ระหว่างนกัเรียนที่ใชม้ือขา้งที่ถนดั (โดยดจูากแบบทดสอบครัง้แรก) และนกัเรียนที่ใชม้ือขา้งไม่ถนดั 
ผลการทดสอบSoda Pop Test พบว่ากลุ่มทดลองที่ใช้มือขา้งที่ถนัดและข้างที่ไม่ถนัดที่ท าการ
ทดสอบหลงัการฝึกสแต็คมีการปรบัปรุงที่ดีขึน้อย่างเห็นไดช้ดั 

สรุปว่ากลุ่มทดลองที่ฝึกเรียงแกว้มีการท างานระหว่างมือและสายตาและใชเ้วลาใน
การตอบสนองดีกว่ากลุ่มควบคมุอย่างเห็นไดช้ดัดงันัน้จากการทดลองนีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นว่ากีฬาเรียง
แกว้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสมัพนัธใ์นการท างานของสายตาและมือไดร้วดเรว็ขึน้ 

ฮารท์ สมิท (Hart & Smith, 2005) เรื่อง เวลาปฏิกิริยาของการเขา้ร่วมกิจกรรมการ
เรียงแกว้ในนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 พบว่าหลงัสปัดาหท์ี่ 3 กลุ่มทดลองในนักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 2 มี 5 มีความสมัพนัธร์ะหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยาดีกว่าก่อนการเขา้
รว่มกิจกรรม และดีกว่ากลุ่มควบคมุ อย่างเห็นไดช้ดั ในทางสถิติที่ระดบัหา้ สามารถสรุปไดว้่า การ
ฝึกกีฬาเรียงแกว้ในวิชาพลศกึษามีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ตัง้แต่สปัดาหท์ี่ 3 และ 5 

ฮารท์ สมิท (Hart & Smith, 2006) ไดท้ าการศึกษาเรื่องผลกระทบของกีฬาสแต็คต่อ
การท างานสมัพธัร์ะหว่างมือและตาของเด็กวยั 7-11ปี กลุ่มตวัอย่างมีจ านวน 20 คน อายุระหว่าง 
7-11 ปี ที่ศึกษาอยู่ชัน้ประถมศกึษา สอนโรงเรียนที่ตัง้อยู่ในเมืองลิเวอรพ์ลู(Liverpool) โดยใหก้ลุ่ม
ตวัอย่างท าการฝึกสแต็คตามโปรแกรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เป็นเวลา 4 สปัดาหส์ปัดาหล์ะ 3 วนั วนัละ 
45 นาที  ท าการวัดผลก่อนการฝึกและหลังการฝึกด้วยแบบประเมิน MABC-2(Movement 
Assessment Battery for Children) แบบประเมินตนเองต่อกิจกรรมของร่างกายCSAPPA 
(Children‘ s Self Perception of Adequacy in and Predilection for physical Activity)แ ล ะ
แบบประเมินความเร็วในการเขียน DASH (Detailed Assessment of speed of Handwriting)
ผลงานวิจัยพบว่าภาพรวมมีการพัฒนาในดา้นต่าง ๆ ภายหลงัการฝึกสแต็คแมจ้ะใชเ้วลาไม่นาน
การเล่นสแต็คมีผลต่อความสมัพนัธร์ะหว่างมือกบัตา และยงัมีผลต่อการท างานของทกัษะของการ
ท างานของกลุ่มกลา้มเนือ้มดัเล็กอีกดว้ยกล่าวคือ อตัราความเร็วของการเขียนของกลุ่มตวัอย่างมี



  41 

การพัฒนามากขึน้ ส  าหรบัการประเมินดว้ยแบบทดสอบ CSAPPA มีผลลพัธ์ไม่แตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

งานวิจัยในประเทศ 
เกรียงไกร และคณะ (2555) ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลของการฝึกเวลา

ปฏิกิรยิาก่อนและหลงั ดว้ยโปรแกรมปอ้นลกูบอลReaction ในกีฬาเทเบิลเทนนิส ตวัอย่างวิจยัเป็น
นิสิตชาย คณะวิทยาศาสตรก์ารกีฬามหาวิทยาลยับูรพาจ านวน 27 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุมที่ฝึกแต่ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่ม
ทดลองที่ฝึกทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสร่วมกับโปรแกรมฝึกปฏิกิริยาตอบสนองโดยใช้ลูกบอล 
Reaction ตามแบบฝึกของ Mark Verstegen กลุ่มที่  2 เป็นกลุ่มทดลองฝึกทักษะกีฬาเทเบิล
เทนนิสร่วมกบัโปรแกรมการฝึกปฏิกิริยาตอบสนอง โดยส่งบอลแบบป้อนบอลท าการฝึกเป็นระยะ
ทัง้สิน้ 8 สัปดาห ์ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลงอย่างมี เห็นได้
ในทางสถิต(p<0.05) สรุปไดว้่าการฝึกทกัษะกีฬาเทเบิลเทนนิสร่วมกบัโปรแกรมฝึกโดยใชล้กูบอล  
Reaction และร่วมกับโปรแกรมการฝึกปฏิกิริยา ตอบสนองโดยการส่งบอลแบบป้อนบอลช่วยท า
ใหเ้วลาปฏิกิรยิาตอบสนองลดลง 

ภานุวฒัน ์หนูบา้นยาง (2555) ผลของการฝึกกีฬาเรียงแกว้ที่มีต่อเวลาตอบสนอและ
เวลาปฏิกิริยาในเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กอายุ 9-10 ปี จ านวน 76 คนโดยใชว้ิธีสุ่มอย่างง่ายแบบ
ขัน้บนัได ท าการวดัเวลาตอบสนองของมือขา้งที่ถนดัเพื่อแบ่งกลุ่ม  คือกลุ่มทดลองท าการฝึกกีฬา
เรียงแกว้ ตามโปรแกรมที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ และกลุ่มควบคุมท าการฝึกทักษะแฮนดบ์อลสปัดาหล์ะ 4 
วัน วันละ 45 นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห ์ท าการทดสอบเวลาตอบสนองและเวลาปฏิกิริยาของมือ
ขา้งที่ถนดัและไม่ถนดั  

ผลวิจยัพบว่า 
1.เวลาตอบสนองของมือขา้งที่ถนัดและไม่ถนัด ภายในกลุ่มทดลอง พบความ

แตกต่างกนัเห็นไดช้ดัในทางสถิติท่ี .05 
2. เวลาปฏิกิริยาของมือข้างที่ถนัดและไม่ถนัด ภายในกลุ่มทดลอง พบความ

แตกต่างกนัอย่างเห็นไดช้ดัในทางสถิติที่ .05 
ลัดดาวัลย ์ชูบุญ (2551) ไดท้ าการศึกษาผลของการนวดแบบไทยประยุกตท์ี่มีต่อ

เวลาปฏิกิรยิาตอบสนองของนกักีฬาวอลเลยบ์อลหญิงทีมชาติไทยการศึกษาครัง้นีม้ีความมุ่งหมาย 
เพื่อศึกษาผลของการนวดแบบไทยประยุกต์ ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของนักกีฬา
วอลเลยบ์อลหญิงทีมชาติไทย สงักัดสมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย โดยเลือกเป็นนักกีฬา
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วอลเลยบ์อลหญิงทีมชาติไทยจ านวน 15 คน อยู่ระหว่างการเก็บตัวที่การกีฬาแห่งประเทศไทย 
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมพ.ศ. 2551 โดยท าการเลือกแบบเจาะจง ทดสอบเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองทันทีกับกลุ่มตัวอย่าง ท าการบันทึกเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง จากนัน้ท าการนวดแบบ
ไทยประยุกต ์เป็นเวลา 30นาที ทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองหลังการนวดแบบไทยประยุกต์
ทนัที ท าการบนัทึกผล น าค่าที่ไดม้าวิเคราะหข์อ้มูลโดยสถิติที่ ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู คือ การหา
ค่าต ่าสดุ การหาค่าสงูสดุการหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบดว้ยความ
แต่ต่างของค่าเฉลี่ยแบบ Pair t-test ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0 5ผลการศึกษา 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ก่อนและหลงัการนวดแบบไทยประยุกต ์แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัยสรุปไดว้่า การนวดแบบไทยประยุกต์มีผลต่อ
เวลาปฏิกิริยาการตอบสนองของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยสามารถลดเวลา
ปฏิกิรยิาตอบสนองลงได ้

วรพจน ์จิตวฒันาธรรม (2559) ไดท้ าการศึกษา ผลของการฝึกเอส เอ คิวที่มีต่อเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ผูเ้ขา้ร่วมคือนักศึกษาในมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อเป็นตวัแทนนกักีฬามหาวิทยาลยั จ านวน20 คน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งไดก้ลุ่มตวัอย่างโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection)ใชว้ิธีการแบ่งกลุ่มโดยเรียงล าดับจากคะแนนจาก
นอ้ยไปหามาก จากการวดัเวลาปฏิกิรยิาของเครื่องมือวดัเวลาปฏิกิรยิาตอบสนองตาและเทา้ (Eye 
and Foot Response Time) แลว้แบ่งกลุ่มแบบแมชชิ่งกรุ๊ป (Matching Group) สลบัฟันปลา โดย
แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 10 คนและกลุ่มควบคุม 10 คน โดยใชร้ะยะเวลาในการฝึก 
8 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 วนั กลุ่มที่ไดร้บัการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ไดฝึ้กวนัจนัทร ์พธุ ศกุร ์เวลาใน
การฝึกแต่ละครัง้ประมาณ 60 นาที ท าการทดสอบวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ก่อนการฝึก หลัง
การฝึกสปัดาหท์ี่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาหท์ี่ 8การเก็บรวมรวมขอ้มลูโดยใชว้ิธีการหาค่าเฉลี่ย สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบหาค่าทีและวิเคราะหค์วามแปรปรวน แลว้ท าการหาค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการของแอลเอส ดี(LSD) ผลการวิจัยพบว่า หลงัการทดลองเวลา
ปฏิกิรยิาตอบสนอง กลุม่ทดลองดีขึน้อย่างเห็นไดช้ดัใทางสถิติท่ีระดบั .05 

สมบูรณ ์อินทรถ์มยา (2547) ไดท้ าการวิจยัเรื่องการพฒันาเครื่องมือวดัปัญญาดา้น
การรบัรูภ้าวการณ์เคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อพัฒนาเครื่องมือวดัปัญญาดา้นการรบัรูภ้าวการณ์
เคลื่อนไหวของร่างกายและสร้างเกณฑ์คะแนนปกติ การวัดปัญญาด้านการรับรูภ้าวการณ์
เคลื่อนไหวของรา่งกายส าหรบันกัเรียนระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 2 (ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
4 - 6) โดยมีวิธีด าเนินการ4 ขั้นตอนคือ  (1) ก าหนดองค์ประกอบของปัญญาด้านการรับรู ้
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ภาวการณ์เคลื่อนไหวของร่างกายส าหรบัสรา้งเครื่องมือวัดนี  ้(2) สรา้งเครื่องมือและคู่มือที่ใชว้ัด
ปัญญาดา้นการรบัรูภ้าวการณเ์คลื่อนไหวร่างกาย (3) ตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือโดยตรวจความ
ตรงเชิงเนือ้หา ความตรงเชิงโครงสรา้งและความเที่ยงของเครื่องมือวัดนี ้ (4) การสรา้งเกณฑป์กติ
คะแนนการวัดปัญญาด้านการรับรู ้ภาวการณ์ เคลื่อนไหวของร่างกาย ผลการวิจัยพบว่า
องคป์ระกอบของปัญญาดา้นการรบัรูภ้าวะการเคลื่อนไหวของร่างกายมี  3 องคป์ระกอบคือ (1) 
การตระหนกัรูข้องร่างกาย ไดแ้ก่ความสามารถในการควบคมุการเคลื่อนไหวของรา่งกายแบบสลบั
ขา้ง ความสามารถในการทรงตัวอยู่กับที่และความสามารถในการทรงตัวขณะที่ร่างกายเคลื่อนที่ 
(2) การรบัรูภ้าพของร่างกาย ได้แก่ความสามารถในการรบัรูภ้าพของร่างกายในการเดินตาม
ทิศทางที่ก าหนด และความสามารถในการรบัรูภ้าพรา่งกายในการเคลื่อนไหวของแขนเชิงเสน้โคง้
และ (3) การรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างรา่งกายกบัวตัถหุรือสิ่งแวดลอ้มรอบตวั 

อดิศกัดิ์ คงทดั (2543) ไดท้ าการศกึษาเวลาปฏิกิริยาในการกระโดดที่กระตุน้ดว้ยแสง
และเสียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบเวลา
ปฏิกิริยาในการกระโดดที่กระตุน้ดว้ยแสงและเสียงของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาโดยใชเ้ครื่องมือ
วัดเวลาปฏิกิริยา เป็นนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1- 6 จากโรงเรียนระยองวิทยาคม แบ่ง
ออกเป็นจ านวนนกัเรียนในแต่ละชัน้เป็นนกัเรียนชาย 50 คน เป็นนกัเรียนหญิง50 คน ผลการศกึษา
พบว่าเวลาปฏิกิรยิาในการกระโดดที่กระตุน้ดว้ยแสงเร็วกว่าเวลาปฏิกิริยาในการกระโดดที่กระตุน้
ดว้ยเสียง ทัง้ของนกัเรียนชายและนักเรียนหญิง โดยมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  44 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. ก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. สรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. เก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. จดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

ก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้ คือ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้นที่
การศกึษาประถมศกึษาเขต 1 นกัเรียนชัน้ประถมปลาย 4-6 จงัหวดัสกลนคร จ านวน 36,810 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนกัเรียนชายประถมศกึษาปีที่ 4-6  โรงเรียนบา้นหว้ยยาง  จงัหวดัสกลนคร ไดม้า

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposively Selected) จ านวน 51 คน ใชเ้กณฑ์คัดเขา้เพื่อไดม้าซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง โดยการน านักเรียนชายประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ านวน 51 คน ท าการทดสอบเรียง
แกว้แบบไซเคิล น าผลการท าสอบเวลาในการเรียงแกว้ของนักเรียนมาเรียงล าดับจากนักเรียนที่มี
เวลาในการเรียงแกว้ดีที่สุดไปหานอ้ยที่สุด ตัดล าดับที่ 1-10 ออกจ านวน 10 คน และล าดับที่ 41-
51 ออกจ านวน 11 คน ไดก้ลุ่มตัวอย่างล าดับที่ 11-40 จ านวน 30 คน หลังจากนั้นแบ่งนักเรียน
ออกเป็น 2 กลุ่ม โดยวิธีการจบัคู่เป็นกลุ่ม (Group Matching) ไดก้ลุ่มทดลองที่เรียนวิชาพลศึกษา
ควบคู่กบัการฝึกถ่ายโยงการเรียนรู ้จ านวน 15 คน และกลุ่มควบคมุที่เรียนวิชาพลศึกษาแบบปกติ 
จ านวน 15 คน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั ประกอบไปดว้ย 

1. แผนการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ 
2. แผนการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรู ้ 
3. แบบทดสอบเรียงแกว้แบบไซเคิล 
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ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
1. ผูว้ิจยัด าเนินการสรา้งแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ  แผนการจดัการเรียนรู้

พลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ้และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแกว้แบบไซเคิล โดย
การด าเนินการดงันี ้

1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับเวลาปฎิกิริยา เวลาตอบสนอง 
ความสมัพนัธร์ะหว่างมือและตา และการถ่ายโยงการเรียนรู ้ แลว้น ามาสรา้งแผนการจดัการเรียนรู้
พลศึกษาแบบปกติ  แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู้ และ
แบบทดสอบเวลาในการเรียงแกว้แบบไซเคิล 

1.2 น าแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ   แผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
ควบคู่กบัการการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแกว้แบบไซเคิลมาตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนีความ
สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์(IOC) โดยใชเ้กณฑก์ าหนดคะแนนความคิดเห็นดงันี ้

คะแนน +1  เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ แผนการ
จัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่การถ่ายโยงการเรียนรู้และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลนัน้วดัไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

คะแนน   0  เมื่ อไม่แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 
แผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่การถ่ายโยงการเรียนรู้และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแกว้
แบบไซเคิลนัน้วดัไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

คะแนน  -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่สอดคลอ้งกบัจดุประสงค ์
ผลจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ไดค่้าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 1.00 
1.3 น าแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา

ควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิลที่ผูเ้ชี่ยวชาญ
เสนอแนะ มาปรกึษากบัอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม  

1.4 ปรบัปรุงแกไ้ขแผนการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ แผนการจดัการเรียนรูพ้ล
ศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิลตาม
ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญและการพิจารณาของอาจารยท์ี่ปรกึษาหลกัและอาจารยท์ี่ปรกึษารว่ม 

1.5 น าแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
ควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรู ้และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแกว้แบบไซเคิลไปทดลองใชก้ับ
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นกัเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 คน ที่ไม่ใชก้ลุ่มตวัอย่าง เป็นเวลา 3 สปัดาห ์แลว้
น ามาปรบัปรุงเพื่อใหเ้หมาะสมกบักลุม่ตวัอย่าง 

1.6 น าแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
ควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ้และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิลไปใชก้ับกลุ่ม
ตวัอย่าง  

1.7 น าผลการทดสอบความาสามารถในการเรียงแกว้มาวิเคราะหท์างสถิติ 
2. อปุกรณท์ี่ใชใ้นการวิจยั 

2.1 กรวยยาง 
2.2 ลกูเทนนิส 
2.3 ลกูเทเบิลเทนนิส 
2.4 แกว้น า้ 
2.5 เม็ดสี ซึ่งดดัแปลงมาจากกอ้นหินที่ไดร้บัการพ่นเป็นสีต่างๆ 
2.6 นาฬิกาจบัเวลา  
2.7 แกว้ที่ใชส้  าหรบักีฬาเรียงแกว้ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการรวบรวมขอ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

1. ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ  เพื่อขอความ
อนเุคราะห ์จดัเตรียมสถานที่ อปุกรณ ์และบคุลากรในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. นัดวันเวลาและสถานที่กับครูพลศึกษาจ านวน 1 คน ครูสาขาอ่ืน จ านวน 1 คน 
และนกัเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่าง  

3. อธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบความสามารถในการเรียงแก้วและการจัดการ
เรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูใ้นกีฬาเรียงแก้วกับครูและนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง  

4. ท าการทดสอบความสามารถในการเรียงแกว้ ก่อนรบัการทดลอง (Pre-Test) เพื่อ
ประเมินความสามารถเบือ้งต้นของทั้งสองกลุ่ม ในสัปดาห์ที่ 5 ของภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 
2562 ดงันี ้

4.1 กลุ่มควบคุม ผู้วิจัยใช้ผู ้ช่วยวิจัย จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นครูสาขาอ่ืน เป็น
ผูด้  าเนินการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ จ านวน 20 สปัดาห ์โดยใชเ้วลา 50 นาที ต่อสปัดาห ์
รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์
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4.2 กลุ่มทดลอง ผูว้ิจยัใชผู้ช้่วยวิจยั จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นครูพลศึกษา 1 คน เป็น
ผูด้  าเนินการทดลองในกลุ่มทดลอง โดยใชแ้ผนการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กบัการฝึกถ่ายโยง
การเรียนรูใ้นกีฬาเรียงแกว้  ใชเ้วลา 50 นาที ต่อสปัดาห ์รวมทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์

5. ท าการทดสอบความสามารถในการเรียงแก้วของทั้งสองกลุ่ม เพื่อประเมิน
ความสามารถและดพูฒันาการ ในสปัดาหท์ี่ 6 และ 8  

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัน าผลที่ไดจ้ากการทดสอบมาด าเนินการวิเคราะหข์อ้มลูดังนี ้

1. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเรียงแก้วของ
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

2. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเรียงแก้ว
ภายในกลุ่มของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ  ก่อนและหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 โดยใช้
สถิติ Non-Parametric แบบ Friedman Test และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของ 
Wilcoxon Signed Ranks Test 

3. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเรียงแก้ว
ระหว่างกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 โดยใช้
วิธีการแบบ Mann Whitney u 

4. น าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

สัญลักษณใ์นการวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสญัลกัษณเ์ป็นตวัอกัษรเพื่อใชใ้นการค านวณดงันี ้

  n  แทน  จ านวนคน 
  x̄  แทน  ค่าเฉลี่ย 
  S.D.  แทน  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  Z  แทน  การเปรียบเทียบความแปรปรวน 

  2  แทน  ค่าสถิติไค-สแควร ์(Chi-Square) 
  p value  แทน  ความน่าจะเป็น 
  Mann Whitney uแทน  การเปรียบเทียบระหว่างกลุม่ 
  *  แทน  มนียัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะหข์อ้มูล การแปลความหมายผลการวิเคราะหข์อ้มูล และการน าเสนอขอ้มูล

ดงันี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลของทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 
ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียงแก้วแบบ

ไซเคิลของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
ตอนที่  3  เปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล

ภายในกลุ่มระหว่าง ก่อนการทดลองกับหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 โดยใชส้ถิตินอนพารา
เมตรกิแบบการทดสอบฟรีดแมน และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซนั 

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบ
ไซเคิลระหว่างกลุ่มทดลองกบักลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 
โดยใชว้ิธีการแบบ แมนวิทนีย ู

ตอนที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิล ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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ผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนบา้นหว้ยยาง 

ตาราง 1 แสดงจ านวนและรอ้ยละของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย 

  
จากตารางที่ 1 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนชายมีจ านวน 51 คน คิดเป็นรอ้ยละ 59.30 เปอรเ์ซ็น 

และนกัเรียนหญิงมีจ านวน 35 คน คิดเป็นรอ้ยละ 40.70 เปอรเ์ซ็น 

ตาราง 2 แสดงจ านวนและรอ้ยละของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุเป็นนกัเรียนชายชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย 

 กลุม่ตวัอย่าง  
กลุม่ทดลอง จ านวน รอ้ยละ 

ป 4 3 10 
ป 5 5 16.66 
ป 6 7 23.34 

กลุม่ควบคมุ   
ป 4 4 13.33 
ป 5 8 26.67 
ป 6 3 10 
รวม 30 100 

 

เพศ จ านวน รอ้ยละ 

ชาย 51 59.30 

หญิง 35 40.70 

รวม 86 100 
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มทดลองมีชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 10 เปอรเ์ซ็น ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 5 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.66 เปอรเ์ซ็น และชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 7 คน คิดเป็นรอ้ยละ 23.34 เปอรเ์ซ็น กลุม่ควบคมุ มีชัน้ประถมศึกษาปี
ที่ 4 จ านวน 4 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 เปอรเ์ซ็น ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 8 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 26.67 เปอรเ์ซ็น และชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 จ านวน 3 คน คิดเป็นรอ้ยละ 10 เปอรเ์ซ็น  

 
ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล 

ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของกลุม่ทดลอง (n = 15) และกลุม่
ควบคมุ (n = 15) 

 
กลุม่ตวัอย่าง 

 
ก่อนกาทดลอง 

หลงัการทดลอง สปัดาหท์ี่ 
6 8 

 
(วินาที) 

          (วินาที)           (วินาที) 

 x̄          S.D. x̄          S.D. x̄          S.D. 
กลุม่ทดลอง 134.20      6.51 80.73      5.10 64.00        5.59 

กลุม่ควบคมุ 134.86      6.09 94.06      5.13 79.46 7.72 

 
จากตาราง 3 แสดงใหเ้ห็นว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล ก่อน 

การทดลอง หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 ของกลุม่ทดลองเท่ากบั 134.20, 80.73 และ  
64.00 วินาที ตามล าดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  6.51, 5.10, 5.59 วินาที ตามล าดับ  
และค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 
และ 8 ของกลุ่มควบคุมเท่ากับ 134.86, 94.06 และ 79.46 วินาที ตามล าดับ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 6.09, 5.13, 7.76 วินาทีตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล

ภายในกลุ่ม ก่อนการทดลอง และหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 โดยใชส้ถิตินอนพาราเมตริก
แบบการทดสอบฟรีดแมน และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซนั 

ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลระหว่าง ก่อน
การทดลองกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 ของกลุ่มทดลอง (n=15) 

รายการ x̄ 
(วินาที) 

S.D. 2 p value 

ก่อนการทดลอง 134.20 6.51  
60.00 

 
.000 

หลงัทดลองสปัดาหท์ี่ 
6 

 80.73 5.10 

หลงัทดลองสปัดาหท์ี่ 
8 

 64.00 5.59 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล 
ก่อนการทดลองแตกต่างกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลงัการทดลอง
ดีกว่าก่อนการทดลอง จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซนั ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามรถในการเรียงแกว้แบบ
ไซเคิลของกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 (n=15) 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 5 แสดงใหเ้ห็นว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของ กลุ่ม
ทดลอง ก่อนการทดลองแตกต่างกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 
แตกต่างกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 8 ดีกว่าก่อนการทดลองและ
หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 ดีกว่าก่อนการทดลอง  

 

 

 

 

รายการ 

 ก่อนการทดลอง            หลงัการทดลอง สปัดาหท์ี่ 

  6 8 
x̄   

(วินาที) 
    134.20 80.73 64.00 

ก่อนการทดลอง 134.20 - 
 

53.47 
Z = 3.41* 

70.20 
Z = 3.40* 

หลงัการทดลอง     
  - สปัดาหท์ี่ 6 80.73  

 
- 16.73 

Z = 3.41* 
  - สปัดาหท์ี่ 8 64.00  

 
 
 

- 
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล ก่อนการ
ทดลอง และหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 ของกลุม่ควบคมุ (n=15) 

รายการ x̄ 
(วินาที) 

S.D. 2 p value 

ก่อนการทดลอง 134.86 6.09  
55.52 

 
.000 

หลงัทดลอง 
สปัดาหท์ี่ 6 

  94.06 5.13 

หลงัทดลอง 
สปัดาหท์ี่ 8 

  79.46 7.72 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 6  แสดงใหเ้ห็นว่ากลุ่มควบคุมมีความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล 
ก่อนการทดลองแตกต่างกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของกลุ่มควบคมุ หลงัการทดลอง
ดีกว่าก่อนการทดลอง จึงท าการทดสอบเป็นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซนั ดงัตาราง 7 
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ตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบ
ไซเคิลของกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 (n=15) 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 7 แสดงใหเ้ห็นว่าค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของ 
กลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ที่  6 และ 8 หลังการทดลอง
สัปดาหท์ี่ 6 แตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาหท์ี่ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
พบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 8 ดีกว่าก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองสัปดาหท์ี่ 6 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 6 ดีกว่าก่อนการทดลอง 
ภาพประกอบ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้
แบบไซเคิลของกลุม่ควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
 ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง สปัดาหท์ี่ 

  6 8 
x̄  (วินาที)     134.86 94.06 79.46 

ก่อนการทดลอง 134.86 - 40.80* 
Z = 3.41* 

55.40* 
Z =3.40* 

หลงัการทดลอง     
  - สปัดาหท์ี่ 6   94.06  

 
- 14.60* 

        Z=3.41* 
  - สปัดาหท์ี่ 8   79.46  

 
 
 

- 
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ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 
8 โดยใชว้ิธีการแบบแมนวิทนีย ู

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล 
ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลอง 

 

กลุม่ตวัอย่าง x̄ 
(วินาที) 

S.D. Mann Whitney 
u 

p value 

ก่อนการทดลอง     
       กลุม่ทดลอง 134.20 6.51 107.00 .819 
       กลุม่ควบคมุ 134.86 6.09   
หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6     
       กลุม่ทดลอง 80.73 5.10 7.00* .000 
       กลุม่ควบคมุ 94.06 5.13   
หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 8     
       กลุม่ทดลอง 64.00 5.59 16.00* .000 
       กลุม่ควบคมุ 79.46 7.72   

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

จากตาราง 8  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล 
หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 แตกต่างกับกลุ่มควบคมุอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง
สปัดาหท์ี่ 6 และ 8 (x ̄ = 80.73 และ 64.00 วินาที และ S.D. = 6.51, 5.10 และ  5.59  ตามล าดับ) 
ดีกว่ากลุม่ควบคมุ (x ̄ = 94.06 และ 79.46 วินาที และ S.D. = 5.13  และ 7.72 ตามล าดบั) 
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ตอนที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล 
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

 

ภาพประกอบ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของกลุม่ทดลอง (n = 
15) และกลุม่ควบคมุ (n = 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการเรียงแกว้แบบไซเคิลระหว่าง
ก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 ของกลุม่ทดลอง (n=15) 
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ภาพประกอบ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้
แบบไซเคิลของกลุม่ทดลอง 

 

ภาพประกอบ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล
ระหว่างก่อนการทดลองกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 ของกลุม่ควบคมุ (n=15) 
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ภาพประกอบ 7 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้
แบบไซเคิลของกลุม่ควบคมุ 

 

ภาพประกอบ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล
ระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6และ 8 
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บทที ่5 
 สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผล 
จากการศึกษาผลของการฝึกถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มีต่อความสามารถในการเรียงแกว้ของ

นกัเรียนประถมศกึษาตอนปลายในครัง้นีส้รุปไดด้งันี ้
1. ค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ก่อนการทดลอง หลังการ

ทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 134.20, 80.73 และ 64.00 วินาที ตามล าดับ 
และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  6.51, 5.10 , 5.59 วินาที  ตามล าดับ  และค่าเฉลี่ ย
ความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 ของ
กลุ่มควบคุมเท่ากับ 134.86, 94.06 และ 79.46 วินาที ตามล าดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 6.09, 5.13, 7.76 วินาทีตามล าดบั 

2. กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล ก่อนการทดลองแตกต่าง
กับหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลงัการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง  
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียงแกว้
แบบไซเคิลเของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองแตกต่างกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่  6 และ 8  และ
หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 แตกต่างกับหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล หลงัการทดลอง
สัปดาหท์ี่ 8 ดีกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาหท์ี่ 6 หลังการทดลองสัปดาหท์ี่ 6 
ดีกว่าก่อนการทดลอง 

3. กลุ่มควบคมุมีความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล ก่อนการทดลองแตกต่าง
กบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่  6  และ 8 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของกลุ่มควบคุม หลงัการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง  
จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียงแกว้
แบบไซเคิลเของกลุ่มควบคมุ ก่อนการทดลองแตกต่างกบัหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่  6 และ 8  และ
หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 แตกต่างกับหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล หลังการ
ทดลองสปัดาหท์ี่ 8 ดีกว่าก่อนการทดลองและหลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6   หลงัการทดลองสปัดาห์
ที่ 6 ดีกว่าก่อนการทดลอง 
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4. กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 
6 และ 8 แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลงัการทดลองสปัดาหท์ี่ 6 และ 8 (x ̄ = 
80.73 และ 64.00 วินาที และ S.D. = 6.51, 5.10 และ  5.59  ตามล าดับ) ดีกว่ากลุ่มควบคมุ (x ̄ = 
94.06 และ 79.46 วินาที และ S.D. = 5.13  และ 7.72 ตามล าดบั) 

อภปิรายผล 
1. กลุ่มทดลองที่ไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กับถ่ายโยงการเรียนรู ้หลังการ

ทดลองมีความสามารถในการเรียงแกว้ หลงัการฝึกสปัดาหท์ี่  6 และ 8 ดีกว่าก่อนการทดลอง และ
หลังการฝึกสัปดาหท์ี่ 8 ดีกว่ากว่าหลังการฝึกสัปดาหท์ี่ 6 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรู ้ที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้เป็น
การน าสิ่งที่เรียนรูไ้ปแลว้ไปใชใ้นสถานการณใ์หม่หรือน าสิ่งที่เรียนรูใ้นอดีตไปเอือ้ต่อการเรียนรูใ้หม่ 
ดังนัน้การมีประสบการณ์เมื่อในอดีตสามารถน าความรูห้รือประสบการณ์นั้นน ามาต่อยอด หรือ
น ามาประยกุตเ์พื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย เช่น ทกัษะกีฬาสามารถมีการถ่ายโยงการเรียนรู้
จากทักษะที่คลา้ยกันทักษะหนึ่งไปยังอีกทักษะหนึ่งซึ่งจะท าใหเ้กิดทักษะที่หลากหลายสามารถ
น าไปต่อยอดใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ ซึ่งสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายของการวิจยั ขอ้ที่หนึ่ง ที่ว่าเพื่อ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่มีต่อความสามารถใน
การเรียงแกว้ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และความมุ่งหมายของการวิจัยขอ้ที่สอง ที่ว่า
เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาควบคู่กับการถ่าย โยงการเรียนรู้ที่มี ต่อ
ความสามารถในการเรียงแกว้ของนกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุระหว่างก่อนเรียนและหลงั
เรียน และสอดคลอ้งกับสมมติฐานของการวิจัยขอ้ที่หนึ่ง ที่ว่าหลงัการทดลองกลุ่มทดลองที่ไดร้บั
การจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาควบคู่กบัการถ่ายโยงการเรียนรูม้ีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเรียง
แกว้ ดีกว่าก่อนการทดลอง ทัง้นีค้วามสามารถในการเรียงแกว้ที่ดีขึน้ในกลุ่มทดลองอาจเป็นผลมา
จากการฝึกถ่ายโยงการเรียนรู ้6 แบบฝึกที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ จึงขออภิปรายผลการวิจยัเป็น 6 ประการ 
ดงัต่อไปนี ้

ประการที่ 1 การโยนรบั-ลูกบอลสี การฝึกที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ช่วยใหค้วามสามารถใน
การเรียงแกว้ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจัยใชแ้บบฝึกโยน -รบัลกูบอลสี
เป็นการฝึกโดยเป็นการฝึกเคลื่อนไหวและสรา้งความคุน้เคยของความสามารถในการใชม้ือเพื่อให้
เกิดความแม่นย าในการแยกสีของลกูบอล โดยจะใชส้ว่นบนของร่างกายเป็นหลกัในการเคลื่อนไหว
และใชม้ือทัง้สองขา้งเพื่อรอจังหวะในการรบัลูกบอลสี ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ วรศักดิ์ เพียรชอบ 
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(2528) ไดก้ล่าวไวว้่า การเคลื่อนไห ของร่างกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวเหล่านัน้
ใหม้ีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จนกระทั่งสามารถที่จะมีทักษะในการเคลื่อนไหวในแต่ละอย่างได้เป็น
อย่างดี และการพฒันาความสมัพันธ์ระหว่างมือและตา จะท าใหเ้กิดความแม่นย าในจังหวะเวลา
รบัลกูบอลสี ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของ ถาวร กมทุศรี (2548) ไดก้ล่าวไวว้่า การพฒันาความสมัพนัธ์
ของระบบประสาทกลา้มเนือ้ใหท้ างานไดร้วดเรว็และมีการตอบสนองที่ดีนัน้ สามารถฝึกไดโ้ดยเริ่ม
เรียนรูก้ลไกการเคลื่อนไหวทั่วไปและยากมากขึน้มีความซับซอ้นตามรูปแบบการฝึกมากขึน้จะ
ส่งผลต่อพัฒนาการในดา้นการเรียนรูแ้ละจดจ าซึ่งจะน าไปสู่การใชใ้นการเคลื่ อนไหวในการเล่น
กีฬาให้เกิดประสิทธิภาพทั้งในด้านความแข็งแรงและความเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
บราวน ์Brown (2007) ไดก้ล่าวไวว้่า การปรบัปรุงเวลาปฏิกิริยาในงานวิจยัต่าง ๆแสดงใหเ้ห็นว่า
เวลาปฏิกิริยาซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่การเริ่มสิ่งเรา้จนกระทั้งการตอบสนองแรกที่สังเกตได้
สามารถปรบัปรุงได ้เวลาปฏิกิรยิา ปฏิกิริยาฉบัพลนั ความไวหรือจะเรียกอีกอย่างว่าการตอบสนอง 
คือ กระบวนการเคลื่อนไหวที่ไดจ้ากสิ่งเรา้หรือการไดร้บัสญัญาณจนกระทั่งเกิดการท างานสิน้สุด
ลง แบ่งได้เป็น 3 ส่วน คือ เวลาปฏิกิริยา เวลาการเคลื่อนไหว รวมถึงการท างานที่ซับซอ้นซึ่งมี
องคป์ระกอบทางระบบประสาท  ทางร่างกาย ทางพรสวรรค์ที่มีแต่ก าเนิด และทางพรแสวง คือ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมาเก่ียวขอ้งเสมอ จึงกล่าวไดว้่าการตอบสนองเป็นทกัษะซึ่งขึน้อยู่กบั
ประสบการณแ์ละการเรียนรู ้

ประการที่  2 การโยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว การฝึกที่ผู ้วิจัยได้สร้างขึน้ช่วยให้
ความสามารถในการเรียงแกว้ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคมุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจยัใชแ้บบฝึก
โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแกว้เป็นการฝึกความแม่นย าและฝึกความสมัพันธ์ระหว่างมือและตา ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ช่วยใหก้ลุ่มผูท้ดลองไดม้ีการควบคมุกลา้มเนือ้มดัเล็ก นิว้มือ  เพื่อเพิ่มความสมัพนัธ์
มือและตา ท าใหเ้กิดความแม่นย ามากขึน้ ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ เจริญ กระบวนรตัน ์(2552) ได้
กล่าวไวว้่า เวลาปฏิกิริยาคือช่วงเวลาที่สมองหรือประสาทการกระตุน้จากสิ่งเรา้ ซึ่งอาจจะเป็น รูป 
รส กลิ่น เสียง จนถกูสง่เขา้สูส่มองส่วนกลางเพื่อแปลความหมายขอ้มลูที่รบัเขา้ไป และตดัสินใจสั่ง
การใหร้่างกายเริ่มตอบสนองต่อสิ่งเรา้นัน้ที่ส  าคญัเวลาปฏิกิริยายงัสามารถรบัความรูส้ึกเริ่มตัง้แต่
ปลายประสาทรบัความรูส้ึกเขา้สู่ร่างกายและส่งกระแสประสาทเดินทางไปจนถึงระบบประสาท
ส่วนกลาง  ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ สนธยา สีละมาด (2547)ได้กล่าวไว้ว่า ในการพัฒนา
ความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้จะมีวิธีการอยู่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกบัวิธีการพัฒนา
สมรรถภาพทางกลไกด้านความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื ้อเป็นความสามารถตาม
ธรรมชาติ เป็นความสามารถทางพันธุกรรม ส าหรับบุคคลที่เกิดมามีความสัมพันธ์ของระบบ
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ประสาทกลา้มเนือ้ที่ดีจะสามารถเรียนรูก้ารปฏิบัติทักษะที่มีความซับซอ้นได้อย่างรวดเร็ว และ
ส าหรบับุคคลที่เกิดมีความสมัพันธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ไม่ดีจะเรียนรูก้ารปฏิบติัทกัษะที่มี
ความซบัซอ้นไดช้า้กว่าปกติ อาจจะตอ้งใชค้วามพยายามอย่างมากในการที่จะท าใหค้วามสมัพนัธ์
ของระบบประสาทกลา้มเนือ้ดีขึน้ส  าหรบัการพฒันาความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผูเ้รียนเป็นผูท้ี่มีความสามารถในการปฏิบติัทักษะไดอ้ย่างหลากหลาย ซึ่ง
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ วรพจน ์จิตวัฒนาธรรม (2559) ไดท้ าการศึกษาผลของการฝึกเอส เอ 
คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้
เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เขา้ร่วมฝึกซอ้มเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย 
จ านวน 20 คน ปีการศึกษา 2558 ซึ่งไดก้ลุ่มตวัอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ใชว้ิธีการแบ่งกลุ่ม
โดยเรียงล าดับจากคะแนนจากน้อยไปหามาก จากการวัดเวลาปฏิกิริยาของเครื่องมือวัดเวลา
ปฏิกิรยิาตอบสนองตาและเทา้ แลว้แบ่งกลุ่มแบบแมชชิ่งกรุ๊ปสลบัฟันปลาโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 
กลุ่ม กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน โดยใชร้ะยะเวลาในการฝึก 8 สปัดาห ์สปัดาห์
ละ 3 วนั กลุ่มที่ไดร้บัการฝึกรูปแบบ เอส เอ คิว ไดฝึ้กวันจันทร ์พุธ ศุกร ์เวลาในการฝึกแต่ละครัง้
ประมาณ 60 นาที ท าการทดสอบวดัเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท์ี่  4 
และหลังการฝึกสัปดาห์ที่  8 การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานทดสอบหาค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วท าการหาค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีการของแอลเอส ดี ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง กลุม่ทดลองดีกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ประการที่  3 การปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพื ้น การฝึกที่ผู ้วิจัยสร้างขึน้ ช่วยให้
ความสามารถในการเรียงแกว้ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคมุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจยัใชแ้บบฝึก
ปล่อยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ เพื่อฝึกความแมนย าในการรบัลกูเทนนิสเวลากระดอนพืน้ช่วยใหก้าร
เคลื่อนไหวของมือทัง้สองขา้งเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของ กมัปนาท แกว้ด ารง
ชยั (2553) ไดก้ล่าวไวว้่า เวลาในการเคลื่อนไหวคือช่วงเวลาตัง้แต่สมองสั่งใหร้่างกายเคลื่อนไหว
จนสิ ้นสุดการปฏิบัติทักษะเคลื่อนไหวเวลาในการตอบสนองเป็นเวลารวมทั้งเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว เป็นช่วงเวลารวมที่มีการกระตุน้หรือมีสิ่งเรา้เขา้มาเก่ียวขอ้งจะ
เริ่มปรากฏขึน้จนถึงร่างกายมีการเคลื่อนไหวจนเสรจ็สมบูรณ์ ซึ่งจะท าใหเ้กิดพฒันาความสมัพันธ์
ระหว่างมือและตา การที่จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ไพัฒนา ด้นั้นจะเกิดขึน้ได้ก็

เพื่อใหร้ะบบประสาทเกิดการเรียนรูแ้ละสามารถปฏิบติัเอง ๆ ต่อเมื่อมีการฝึกซ า้ ไดอ้ย่างอตัโนมัติ 
และเรียนรูส้ามารถน ามาปฏิบัติได้โดยการฝึกในรูปแบบต่าง ๆ หรือกิจกรรมทางพลศึกษาที่
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เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหว เพื่ อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ สนธยา สีละมาด (2555) ไดก้ล่าวไวว้่า การปฏิบัติ
ทกัษะท าใหเ้กิดความจ าจากการปฏิบติัครัง้ก่อนและจะเกิดขึน้อีกครัง้ ในการปฏิบติัครัง้ต่อไปท าให้
เกิดความถูกตอ้งอย่างต่อเนื่องและความจ าที่แม่นย าของการปฏิบติัจะถูกบนัทึกไวใ้นระบบความ
ทรงจ า และสิ่งที่บนัทึกไวส้ามารถเรียกกลบัมาใชไ้ดอี้กเมื่อมีความตอ้งการ การจดจ าของสมองถึง
เทคนิคหรืองานที่ไดก้ระท านัน้เราจะเรียกว่าโปรแกรมกลไก ซึ่งจะสามารถสั่งการได ้โปรแกรมกลไก
จะเริ่มต้นท างานตั้งแต่ช่วงแรกของการเรียนรูท้ักษะ เมื่อการเรียนรูเ้พิ่มขึน้โปรแกรมกลไกก็จะ
พฒันาขึน้ตามล าดบั ดงันัน้การปฏิบติัทกัษะจนเกิดความจ าที่ดีจะท าให้โปรแกรมกลไกจะสามารถ
สั่งการไดอ้ย่างสมบรูณ ์ดว้ยการท าใหค้วามสามารถปฏิบติัทกัษะไดอ้ย่างมั่นคง 

ประการที่ 4 การโยนลูกเทนนิสกระดอนก าแพง การฝึกที่กผู้วิจัยสรา้งขึน้ ช่วยให้
ความสามารถในการเรียงแกว้ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคมุ ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจยัใชแ้บบฝึก
โยนลูกเทนนิสกระดอนก าแพง เป็นการฝึกเพื่อพฒันาความแม่นย า และการตอบสนองของมือทัง้
สองขา้งใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยใหก้ลุ่มผูท้ดลองมีพฒันาการของกลา้มเนือ้
มันเล็ก นิ ้วมือ และมือ ซึ่ งตรงกับค ากล่าวของ สนธยา สีละมาด (2547) ได้กล่าวไว้ว่า 
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกลา้มเนือ้เป็นสมรรถภาพทางกลไกที่ซับซ้อน มีความสัมพันธ์
เก่ียวขอ้งกับความเร็ว ความแข็งแรง ความทนทาน และความยืดหยุ่น ความสัมพันธ์ของระบบ
ประสาทกลา้มเนือ้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญส าหรบัการปฏิบติัต่อเทคนิคและแท็กติก ช่วยใหผู้เ้รียน
ปฏิบติัการเคลื่อนไหวไดอ้ย่างถูกตอ้งมั่นคงแมใ้นสภาพสิ่งแวดลอ้มที่ไม่คุน้เคย สภาพสิ่งแวดลอ้มที่
ไม่คุน้เคยอาจจะประกอบดว้ยการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ อปุกรณแ์ละเครื่องมือ แสง สภาพ
อากาศ และสภาพลมฟ้าอากาศ ความสมัพนัธข์องระบบประสาทกลา้มเนือ้ยงัช่วยปรบัร่างกายให้
เหมาะสมหรือเขา้กับสภาพแวดลอ้มจะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถปฏิบติัการเคลื่อนไหวที่มีความยาก
ด้วยความแม่นย าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื ้อที่ ดีจะ
สามารถปฏิบติัทกัษะไดอ้ย่างสมบูรณแ์ละช่วยใหผู้เ้รียนฝึกปฏิบติัทักษะการเคลื่อนไหวต่าง  ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ถา้ผูเ้รียนมีทกัษะทางดา้นกีฬามาอยู่ก่อนหนา้นัน้แลว้ ซึ่งทกัษะทางดา้นกีฬาชนิดนัน้
จะตอ้งมีความคล้ายคลึงกับทักษะทางดา้นกีฬาชนิดที่ก าลังฝึกฝน ผูเ้รียนจะสามารถเรียนรูไ้ด้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ฉพาะไม่จ าเป็นตอ้งเหมือนกันทุกอย่าง
เพียงแค่มีส่วนประกอบส าคญัร่วมกนั หรืออาจจะมีความคลา้ยคลึงของสภาพแวดลอ้มจะเกิดการ
ถ่ายโยงได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ กริฟฟิน (Griffin, 1989) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ประโยชน์
ของการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ละการถ่ายโยงกลวิธีการเรียนรูใ้นชัน้เรียน กลุ่มตัวอย่างไดแ้ก่ผูเ้รียน
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ระดับ 4 จ านวน 33 คน โดยผูเ้รียนทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มโดยวิธีการจับคู่ ทั้งนีผู้เ้รียน
ทัง้หมดจะตอ้งเรียนใหค้รบ 10 ตอนเรียน โดยใน 5 ตอนเรียนแรกนัน้กลุ่มที่หนึ่งไดร้บัการสอนดว้ย
การใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นฐานพรอ้มดว้ยการเรียนแบบใหค้วามร่วมมือกนั ภายใตเ้งื่อนไขการเรียนรูท้ี่
ใหค้วามช่วยเหลือกลุ่มเพื่อน และเนน้ใหม้ีการสงัเกตพฤติกรรมในยุทธศาสตรท์ี่ใชไ้ดด้ว้ย ขณะที่
กลุม่ที่สอง ไดร้บัการเรียนโดยใชเ้อกสารประกอบการเรียนการสอบแบบที่เคยมีมาแต่ดั่งเดิมภายใต้
เงื่อนไขการเรียนรูด้้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใคร ส าหรบั  5 ตอนเรียนสุดท้ายกลุ่มต่าง ๆเปลี่ยน
เงื่อนไขโดยผูเ้รียนทุกคนต่างไดร้บัการแนะน าสั่งสอนในการใชก้ลวิธีการเรียนรูต่้าง  ๆ และต่างก็
ได้รบัตัวอย่างทั่ว ๆไปของกลวิธีที่มีและไม่มีประโยชน์ ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า (1) ผู้เรียนต่างก็
สามารถที่จะใชก้ลวิธีส  าหรบัการเรียนรูไ้ด ้(2) พฤติกรรมเชิงกลวิธีของผูเ้รียนต่างไดร้บัผลเชิงบวก
โดยการสอนดงักล่าว และต่างก็ฝึกปฎิบติัในกลวิธีที่ใช ้และ (3) ผูเ้รียนต่างก็สามารถที่จะใชก้ลวิธี
ใหเ้ป็นประโยชนข์้ามสถานการณ์ไดซ้ึง้หมายความว่า ผูเ้รียนสามารถน ากลวิธีไดเ้รียนรูม้าไปใช้
แกปั้ญหาในสถานการณใ์หม่ได ้ซึ่งเรียกว่าเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู ้

ประการที่ 5 การวิ่งแตะกระป๋องสี การฝึกที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ช่วยใหค้วามสามารถใน
การเรียงแกว้ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจยัใชแ้บบฝึกวิ่งแตะกระป๋องสี 
เพื่อใหรู้จ้กัการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของรา่งกาย อย่างเช่น นิว้มือ ขอ้มือ มือ และขา ซึ่งตรงกบัค า
กล่าวของ พิชิต ภูมิจนัทร ์(2535) ไดก้ล่าวไวว้่าระบบประสาทที่ส  าคญัในการท าหนา้ที่ควบคมุการ
เคลื่อนไหวของรา่งกายและท าใหเ้กิดการทรงตวัที่ดีควบคู่กนั การควบคมุการเคลื่อนไหวแต่ละสว่น
ของระบบประสาทส่วนกลาง สมองจะเป็นตัวน าขอ้มูลจากระบบประสาทรบัความรูส้ึกต่าง ๆ ไป
ควบคมุการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อใหก้ารเคลื่อนไหวไดอ้ย่างถกูตอ้ง แม่นย าตลอดเวลา และ
สว่นรบัความรูส้ึกจากผิวหนงั กลา้มเนือ้ เสน้เอ็น และขอ้ต่อ จะส่งสญัญาณประสาทเขา้ศนูยก์ลาง
ไปยังกา้นสมองและไขสนัหลงักระตุน้ใหเ้กิดการควบคุมในการทรงตวัจึงเกิดการเคลื่อนไหวไปใน
ทิศทางถูกต้องได้อย่างมีประสิท ธิภาพ  ซึ่งการฝึกในการแยกสีของกระป๋อง เป็นการฝึก
ความสมัพนัธร์ะหว่างมือ ตา และเทา้ ท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีการใชก้ารถ่ายโยงการเรียนรูเ้ขา้
มาช่วยใหค้วามสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลดีขึน้ ซึ่งตรงกบัค ากลา่วของ สรุางค ์โคว้ตระกล ู
(2545) ไดก้ล่าวไวว้่า การถ่ายโยงการเรียนรู ้หมายถึง การน าสิ่งเรียนรูแ้ลว้ไปใชใ้นสถานการณ์
ใหม่หรือการเรียนรูใ้นอดีตเอือ้ต่อการเรียนรูใ้หม่ และการเพิ่มขึน้หรือลดลงของความสามารถที่จะ
ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นผลมาจากการท ากิจกรรมก่อนหน้านั้นและมีความสามารถในการน า
ความรูเ้ดิม ซึ่งมีมาก่อนหน้านี ้มาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อีเดอรม์านน์ (Edermann  Brian E ; et al, 2004) ได้
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ท าการศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธข์องการท างานรว่มกนัระหว่างมือและตาและเวลาปฏิกิรยิาในกีฬา
เรียงแกว้ของเด็กระดับประถมศึกษาชัน้ปีที่ 2 จ านวน 42 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน 
พบว่ากลุ่มทดลองที่ฝึกเรียงแกว้มีการท างานระหว่างมือและตาและใชเ้วลาในการตอบสนองดีกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างเห็นไดช้ัดดังนัน้จากการทดลองนีจ้ึงแสดงใหเ้ห็นว่ากีฬาเรียงแกว้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพความสมัพนัธใ์นการท างานของมือและตาไดดี้ขึน้ 

ประการที่ 6 การจัดเรียงเม็ดสี การฝึกที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ ช่วยใหค้วามสามารถในการ
เรียงแกว้ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจัยใชแ้บบฝึกจดัเรียงเม็ดสี เพื่อฝึก
ความแม่นย าระหว่างมือและตา เพื่อฝึกการตอบสนองของมือแต่ละขา้งใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ 
ซึ่งมีจะใชก้ารถ่ายโยงการเรียนรูเ้ขา้มาช่วยใหค้วามสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิลดีขึน้ ซึ่งตรง
กบัค ากล่าวของ เจริญ กระบวนรตัน ์(2552) ไดก้ล่าวไวว้่า เวลาปฏิกิริยาคือช่วงเวลาที่สมองหรือ
ประสาทรบัรูค้วามรูส้ึกได้รบัการกระตุน้จากสิ่งเรา้ ซึ่งอาจจะเป็น รูป รส กลิ่น เสียง ถูกส่งเขา้สู่
สมองส่วนกลางเพื่อแปลความหมายขอ้มลูที่รบัเขา้ไปและตดัสินใจสั่งการใหร้า่งกายเริ่มตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้านั้น ดังนั้นการฝึกการท างานของสมองโดยการจัดการเคลื่อนไหวอย่างมีขั้นตอน
เคลื่อนไหวจากง่ายไปยาก และพัฒนาการเคลื่อนไหวจากช้าไปเร็วท าให้เกิดการเรียนรู้ที่
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหเ้กิดความสมัพันธท์างดา้นทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็น
สว่นหนึ่งในการรบัรูข้องสมองที่จะเก่ียวขอ้งกบัเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว ซึ่ง
ตรงกบัค ากล่าวของ  ชูศกัดิ์ เวชแพศย ์(2538) ไดก้ลา่วไวว้่า ความเร็วของเวลาในการตอบสนองมี
ความส าคญัในการกีฬา เช่น การวิ่งและการว่ายน า้  ผูท้ี่มีเวลาปฏิกิรยิาเรว็จะเริ่มออกตวัไดเ้รว็กว่า
เมื่อได้รบัสัญญาณปืนในการแข่งขันการกีฬา เช่น ในการวิ่งและการว่ายน า้ ผู้ที่มีเวลาในการ
ตอบสนองเร็วจะเริ่มออกตัวไดเ้ร็วกว่าเมื่อไดร้บัสัญญาณปืนในการแข่งขันที่เป็นทีม เช่น ในการ
เล่นบาสเกตบอลการที่มีเวลาปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วย่อมไดเ้ปรียบคู่ต่อสู ้เพราะสามารถส่งลกูบอล
และรบัลูกบอลไดโ้ดยเร็ว รวมทัง้การน าลูกบอลหนีฝ่ายตรงขา้มหรือในกรณีติดตามฝ่ายตรงขา้ม 
ซึ่งการฝึกการตอบสนองของมือทั้งสองขา้งจึงมีส่วนช่วยใหค้วามสามารถการตอยสนองนั้นดีขึน้
ตามไปดว้ย 

นอกจากนี ้  ผลของการจัดการเรียน รู้พลศึกษาแบบปกติท าให้กลุ่มควบคุมมี
ความสามารถในการเรียงแก้วหลังการฝึกสัปดาหท์ี่ 6 และ 8 ดีกว่าก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สัปดาหท์ี่ 8 ดีกว่าหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 ซึ่งสอดคลอ้งกับความมุ่งหมายของการวิจัยขอ้ที่สอง 
ที่ว่าเพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติที่มีต่อความสามารถในการเรียง
แกว้ของนกัเรียนกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน ทัง้นีเ้ป็นเพราะการจดัการเรียนรูพ้ล



  66 

ศึกษาประกอบดว้ย 5 ขัน้ตอนดังนี ้(1) ขั้นเตรียม คือ การเตรียมความพรอ้มก่อนจะเริ่มน าเขา้สู่
บทเรียนเพื่อใหน้ักเรียนเกิดการเตรียมความพรอ้มก่อนที่จะเริ่มเรียนไดแ้ก่ ส  ารวจรายชื่อ ส ารวจ
เครื่องการแต่งกาย การจดัแถว การอบอุ่นรา่งกายโดยใชก้ารยืดเหยีดกลา้มเนือ้  ท าใหน้กัเรียนเกิด
ความสนใจและเกิดความกระตือรือรน้ในการเรียนทักษะหรือเรื่องต่าง ๆ ใชเ้วลาประมาณ 5-10 
นาที (2) ขัน้สอน เป็นขัน้การสอนกิจกรรมพลศึกษาหรือการสอนทกัษะของกิจกรรมนัน้ ๆ เป็นขัน้ที่
ตอ้งอาศัยกระบวนการของการใชค้วามรูแ้ละเทคนิคของครูเป็นอย่างมาก เพื่อใหน้ักเรียนไดรู้ถ้ึง
วิธีการและท่าทางที่ถูกตอ้งของการปฏิบติัทักษะต่าง ๆ ใชเ้วลาประมาณ  10-15 นาที (3) ขัน้ฝึก
ปฏิบติั เป็นขัน้ที่ใหน้ักเรียนฝึกปฏิบติัทกัษะ และเกิดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ฝึกทักษะจนเกิดความ
เขา้ใจในสิ่งที่ตนเองไดป้ฏิบติัมากขึน้ และครูจะมีสว่นช่วยในการแนะน าหลกัการปฏิบติัใหน้กัเรียน
เกิดความเขา้ใจในทกัษะอย่างถูกตอ้ง ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างทัง้กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุจะ
มีการจัดการเรียนรูแ้บบเดียวกัน ทัง้นีก้ลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มไดเ้รียนรูท้ักษะกิจกรรมพลศึกษา
ชนิดเดียวกันท าใหค้วามสามารถดา้นทักษะของกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน  10-15 
นาที (4) ขัน้น าไปใช ้คือ ขัน้ที่ใหน้กัเรียนไดน้ าทกัษะที่เรียนไปแลว้มาทดลองใชใ้นสภาพการต่าง ๆ 
เช่น ใชก้ารแข่งขันประเภทเกมมีกฎกติกาง่ายๆ เนน้กิจกรรมการเล่นที่สรา้งสรรคใ์ชก้ิจกรรมเกมที่
เนน้เก่ียวกบัการเคลื่อนไหว ความสมัพนัธร์ะหว่างมือและตา ซึ่งมี 4 กิจกรรม ดงัต่อไปนี ้กิจกรรมที่ 
1 การตีเทเบิลเทนนิส - วอลเลย์บอลผู้วิจัยน ากิจกรรมนีม้าให้กลุ่มควบคุมน ามาปฏิบัติในขั้น
น าไปใช ้เพื่อฝึกความแม่นย าในการตีลูกเทเบิลเทนนิส และฝึกความสมัพันธ์ระหว่างมือและตา 
กิจกรรมที่กลา่วมานีช้่วยสง่เสรมิใหผู้เ้รียนมีการเคลื่อนไหวที่ดี ซึ่งตรงกบัค ากลา่วของ วรศกัดิ์ เพียร
ชอบ (2528) ที่กล่าวไวว้่า ความส าคัญของการเคลื่อนไหวจะช่วยใหเ้ด็กไดเ้รียนรูแ้ละมีความรูส้ึก
ชอบเคลื่อนไหวหรือออกก าลังกายส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมากในชีวิตการ
เป็นอยู่ของสงัคมในเมืองปัจจุบนั ที่เต็มไปดว้ยเครื่องผ่อนแรงที่เป็นอยู่  สิ่งที่จะท าใหเ้ด็กสนใจใน
การเคลื่อนไหวและการออกก าลงักายสว่นต่าง ๆ ของร่างกาย นบัว่ามีความส าคญัที่สดุและช่วยให้
เด็กเขา้ใจประโยชนข์องการเคลื่อนไหวท าใหส้ามารถน าประโยชนใ์นการเคลื่อนไหวรา่งกายเหล่านี ้
ไปใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองต่อไป  เช่น สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางนันทนาการใน
ช่วงเวลาว่าง  ซึ่งจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีการพฒันาการตอบสนองไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถน าทกัษะ
ที่พฒันาแลว้ไปประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมไดอ้ย่างหลากหลาย กิจกรรมที่ 2 การตีลกูท็อปสปินหนา้มือ
และหลงัมือเพื่อความสนุกสนาน ผูว้ิจยัน ากิจกรรมนีม้าใหก้ลุ่มควบคุมปฏิบัติในขัน้น าไปใช ้เพื่อ
สรา้งความคุน้เคยในการใชม้ือตีลกูท็อปสปิน เพื่อฝึกการคาดคะเนและฝึกควบคมุจงัหวะท่าทางใน
การเคลื่อนไหวในการตีลกูใหเ้กิดความแม่นย า ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของ แอนนารโิน (สมบูรณ ์อินทร์
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ถมยา. 2547 อา้งอิงจาก Annario, 1973)ที่กล่าวไวว้่า การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่ขัน้พืน้ฐาน 
ไดแ้ก่ การเดิน การวิ่งการกระโดด การคลาน การหมนุตัว จะตอ้งอาศัยทกัษะที่ละเอียดอ่อน และ
ไม่เก่ียวข้องกับกล้ามเนื ้อมัดใหญ่  เป็นการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ปฏิสัมพันธ์หลายอย่าง การ
เคลื่อนไหวนัน้จะท าให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละส่งเสริมพัฒนาการทางดา้นร่างกาย ช่วยใหผู้เ้รียนได้
เรียนรูจ้ากประสบการณจ์ริงนับว่าส าคญัที่สดุ จนสามารถพฒันาใหเ้กิดทักษะที่ดีต่อไปได ้ซึ่งตรง
กบัค ากล่าวของ เดคโค (วรรณี ลิมอักษร. 2554 อา้งอิงจาก De Decco, 1968) ที่กล่าวไวว้่า การ
ถ่ายโยงการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ต่อเมื่อสิ่งกระตุน้มีการเปลี่ยน แต่การตอบสนองยงัคงเหมือนเดิม เมื่อ
ผูเ้รียนเคยเรียนรูแ้ละตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ชนิดหนึ่งมาแลว้ เมื่อตอ้งมาเรียนรู้และตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุน้ชนิดใหม่จะสามารถน าความรูเ้ดิมมาใชต้อบสนองต่อสิ่งกระตุน้ชนิดใหม่ไดท้ันที เช่น 
บุคคลที่เคยเรียนรูแ้ละขี่รถจกัรยานเป็นมาก่อนแลว้ เมื่อมาเรียนขบัรถมอเตอรไ์ซคจ์ะสามารถขับ
รถมอเตอรไ์ซคไ์ดโ้ดยใชเ้วลาเร็วกว่าปกติ ทัง้นีเ้พราะผูเ้รียนสามารถน าหลักการถ่ายโยงการเรียนรู้
เก่ียวกบัการทรงตวัการในขี่รถจกัรยานมาใชใ้นการขบัมอเตอรไ์ซคไ์ด ้กิจกรรมที่ 3 การตีลกูตดัหนา้
มือและหลงัมือ ผูว้ิจยัน ากิจกรรมนีม้าใหก้ลุม่ควบคมุปฏิบติัในขัน้น าไปใช ้ท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละ
เกิดความเขา้ใจในเรื่องของการตีลกูตดัหนา้มือและหลังมือจากสถานการณจ์รงิที่ผูว้ิจยัไดส้อนและ
ฝึกในขั้นสอนและขั้นปฏิบัติโดยเพิ่มกฎกติกาให้นักเรียนได้มีการแข่งขันกัน ท าให้เกิดความ
สนุกสนาน ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539) ไดก้ล่าวไวว้่าการสอนไม่ใช่เป็น
การใหห้รือถ่ายทอดเพียงอย่างเดียวแต่ยงัเป็นการแลกเปลี่ยนดว้ยซึ่งกนัและกนั ท าใหน้กัเรียนเกิด
รูส้ึก เขา้ใจ สามารถแกปั้ญหา สนุกสนาน และรูส้ึกดีต่อสิ่งที่เรียน และนอกจากนีก้ารสอนทักษะ
ทางพลศึกษาจึงเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาทักษะกีฬาใหเ้กิดแก่นักเรียนต่อไป ครูตอ้งใชเ้ทคนิค
การสอนทกัษะโดยใชเ้วลาในการสอนนอ้ยและนกัเรียนปฏิบติัดว้ยการฝึกใหม้าก และมีครูเป็นผูใ้ห้
ค าแนะน าจะท าใหผู้เ้รียนมีความตัง้ใจและมีสมาธิมากขึน้ ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของ อาภรณ ์ ใจเที่ยง 
(2550) ที่กล่าวไวว้่า กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน  ท าให้นักเรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมตามจุดประสงคท์ี่ก าหนด ซึ่งตอ้งอาศัยทัง้ศาสตรแ์ละศิลป์ของผูส้อน 
กิจกรรมที่ 4 การเสิรฟ์ลูกหน้ามือและหลังมือกระทบผนัง ผูว้ิจัยน ากิจกรรมนีม้าใหก้ลุ่มควบคุม
ปฏิบติัในขัน้น าไปใช ้ใหผู้เ้รียเสิรฟ์ลูกหนา้มือและหลงัมือ โดยลูกเทเบิลเทนนิสจะกระดอนลงพืน้
ก่อนแลว้จะกระทบกบัผนงั ใหผู้เ้รียนใชเ้วลามาตี 20 วินาทีเพื่อนบัจ านวนครัง้ใหม้ากที่สดุเพื่อเป็น
การฝึกเวลาปฏิกิริยาในการเสิรฟ์ลูกหน้ามือและหลงัมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความสมัพันธ์
ระหว่างมือและตา ซึ่งตรงกบัค ากลา่วของ พยุหพล พานทอง (2538) ไดก้ลา่วไวว้่า เวลาปฏิกิริยามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะในชีวิตประจ าวันของคนเรานัน้ตอ้งมีการเคลื่อนไหวร่างกายส่วน
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ต่าง ๆในกิจกรรมทางดา้นกีฬาหรือการออกก าลงักาย ซึ่งตอ้งอาศยัความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ การเคลื่อนไหวในกิจกรรมด้านการออกก าลังกาย  และด้านการเล่นกีฬา
ส าคญัเป็นอย่างมาก ในการตอบสนอง ถา้ผูเ้รียนมีการตอบสนองที่ดีก็จะสง่ผลใหค้วามสามารถใน
การเล่นกีฬาดีตามไปดว้ย กิจกรรมเหล่านีจ้ะเป็นการถ่ายโยงความรูข้องทกัษะต่าง ๆ ไปยงัทักษะ
ใหม่ได ้โดยทกัษะใหม่นัน้จะตอ้งมีความคลา้ยคลึงกนักบัทกัษะก่อนหนา้นีห้รือมีองคป์ระกอบของ
ทกัษะในอดีตบางส่วน จึงท าใหผู้เ้รียนสามารถฝึกทักษะใหม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ซึ่งตรงกบัค ากลา่วของ (วรรณี  ลิมอกัษร, 2554 อา้งจาก De Decco, 1968) ไดก้ลา่วไวว้่า การ
ถ่ายโยงการเรียนรูจ้ะเกิดขึน้ไดง้่ายในวิชาประเภททักษะ ถา้การเริ่มตน้เรียนรูห้รือฝึกทักษะในครัง้
แรกๆ ไม่ถูกต้องเหมาะสมจนกลายเป็นนิสัยหรือความเคยชินของผู้เรียนไปแล้ว การที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือการแกไ้ขปัญหาการตอบสนองก็จะท าไดย้ากและเสียเวลามาก ฉะนัน้ในช่วงตน้ๆ 
ของการเรียนรูห้รือการฝึกฝนวิชาประเภททักษะ จะตอ้งมีผู้สอนคอบควบคุมอย่างใกลช้ิด เพื่อ
ป้องกันไม่ใหผู้เ้รียนไม่ใหน้ าเอาวิธีการที่ไม่ดีหรือไม่ถูกตอ้งเหมาะสมมาใชส้  าหรบัการเรียนรูห้รือ
การปฏิบติัฝึกฝน (5) ขัน้สรุปและสขุปฏิบติั คือ ขัน้การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อใหผู้เ้รียนสรา้ง
มโนทัศนเ์ป็นการใหผู้เ้รียนไดม้ีความคิดเห็นไดห้ลากหลายหากผูเ้รียนเกิดความสงสยัประการใด
สามารถสอบถามเพื่อใหเ้กิดความรูต่้อไป  

2. กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแกว้แบบไซเคิล หลงัการทดลองสัปดาหท์ี่  6 
และ 8 แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่  6 และ 8 
ดีกว่ากลุ่มควบคุม อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาควบคู่กับถ่ายโยงการเรียนรู ้ที่
ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ เป็นการน าสิ่งที่เรียนรูไ้ปแลว้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่หรือน าสิ่งที่เรียนรูใ้นอดีตไป
เอือ้ต่อการเรียนรูใ้หม่ ดงันัน้การมีประสบการณเ์มื่อในอดีตสามารถน าความรูห้รือประสบการณน์ัน้
น ามาต่อยอดหรือน ามาประยุกตเ์พื่อใหเ้กิดการเรียนรูท้ี่หลากหลาย ซึ่งตรงกับค ากล่าวของ ศิลป
ชัย สุวรรณธาดา (2533) ไดก้ล่าวไวว้่า การฝึกทักษะกีฬาจะมีการถ่ายโยงการเรียนรูข้องทักษะ
กีฬาหนึ่งไปยงัการเรียนรูท้กัษะกีฬาอ่ืนได้ ถา้เรียนรูกี้ฬาที่เรียนมาก่อน กีฬาที่เรียนมาก่อนจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรูท้ักษะกีฬาที่ก าลงัเรียนอยู่ แสดงว่ามีการถ่ายโยงการเรียนรูใ้นทางบวก และถา้
การเรียนรูท้ักษะกีฬาที่เรียนมาก่อนไปขัดขวางการเรียนรูท้ักษะที่ก าลงัเรียนอยู่ ก็แสดงว่ามีการ
ถ่ายโยงการเรียนรูใ้นทางลบ และบางโอกาสถา้ไม่ไดส้ง่เสริมหรือขดัขวางซึ่งกนัและกนัก็แสดงว่าไม่
มีการถ่ายโยงการเรียนรูเ้กิดขึน้ ซึ่งการฝึกถ่ายโยงการเรียนรู ้6 แบบฝึกที่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ของกลุ่ม
ทดลอง เป็นตัวช่วยเสริมสรา้งให้ผู ้เรียนได้พัฒนาประสิทธิภาพของการตอบสนอง จึงท าให้
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ความสามารถในการเรียงแกว้ของกลุ่มทดลอง ดีกว่ากลุ่มควบคมุ ซึ่งจะแตกต่างกบักลุ่มควบคมุที่
ไดร้บัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ โดยใชเ้ป็นการจดัการเรียนรูท้ี่มีความถูกตอ้งครอบคลมุ
เนือ้หาสามารถจัดกิจกรรม ไดส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของนักเรียน มีความยืดหยุ่น และเป็น
การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติที่มีประสิทธิภาพ ดังนัน้การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ 
เพื่อให้มีการจัดกระบวนการเรียนรูส้อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงคอ์ย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งจัดการเรียนการสอนทางพลศึกษา 5 
ขัน้ตอน  ซึ่งตรงกบัค ากล่าวของ วาสนา คณุาอภิสิทธิ์ (2539) ไดก้ลา่วไวว้่า การสอนท าใหน้กัเรียน
เกิดความรูส้ึก ความเขา้ใจ ความสามารถในการแกปั้ญหา ความสนุกสนาน และความรูส้ึกที่ดีต่อ
สิ่งที่เรียนการสอนไม่ใช่เป็นการใหห้รือถ่ายทอดเพียงอย่างเดียวแต่การสอนยงัเป็นการแลกเปลี่ยน
ดว้ย และนอกจากนีย้ังไดก้ล่าวถึงเก่ียวกับการสอนทักษะทางพลศึกษาว่าเป็นสิ่งส าคัญในการ
สรา้งพฒันาการทางกีฬาใหเ้กิดแก่นกัเรียน กลุ่มควบคมุไดร้บัการจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ
นัน้มีการพฒันาในเรื่องของการตอบสนองไดดี้เช่นกนั เพียงแต่ไม่ไดใ้ชก้ารถ่ายโยงการเรียนรูเ้ขา้มา
เก่ียวขอ้งจึงท าใหค้วามสามารถในการเรียงแกว้ของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ ฮารท์, สมิท (Hart & Smith, 2005) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง เวลาปฏิกิรยิาของการเขา้
ร่วมกิจกรรมการเรียงแก้วในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 4 พบว่าหลังสัปดาหท์ี่  3 กลุ่ม
ทดลองในนกัเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 มี 5 มีความสมัพนัธร์ะหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยา
ดีกว่าก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรม และดีกว่ากลุ่มควบคุม  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
สามารถสรุปไดว้่า การฝึกกีฬาเรียงแก้วในวิชาพลศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ตัง้แต่สปัดาหท์ี่  3 
และ 5 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลี  และคณะ (Li Coleman Ransdell Irwin, 2011) ได้
ท าการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาเรียงแก้วในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวของ
เด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มทดลองจ านวน 36 คน เป็นเด็กชาย 20 
คน และเด็กผูห้ญิง 16 คน  ท าการฝึกเรียงแก้วเป็นเวลา 15 นาที ในเวลาพักเที่ยงกลุ่มควบคุม 
จ านวน 44 คน เป็นเด็กชาย 40 คน และเด็กผูห้ญิง 24 คน  ท ากิจกรรมยามว่างตามอัธยาศัย ท า
การทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ท าการทดสอบ Visual Choice RT ซึ่งวัดความเร็วของการ
ประมวลผลการตอบสนองต่อนิ ้วมือไปสู่สิ่งเรา้ทางสายตาโดยใช้การกดปุ่ มมีการใช้งาน การ
ทดสอบครัง้นีจ้ะใชน้ิว้กลางของมือทัง้สองกดปุ่ มในแป้นพิมพค์อมพิวเตอรท์ี่ต  าแหน่ง d, f, j, และ k 
ผลการทดลองพบว่า กลุม่ทดลองที่ฝึกดว้ยการเรียงแกว้มีการตอบสนองดีกว่ากลุม่ควบคมุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากการศึกษาสรุปไดว้่า ช่วงเวลาของกระบวนการของการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ซึ่ งเริ่ม
ตัง้แต่การกระตุน้จากสิ่งเรา้คือมีการรบัความรูส้ึกจากประสาทสมัผสั (ดวงตา)เขา้สู่กระแสประสาท 
กระบวนการระบบประสาทท างานโดยส่งกระแสประสาทมายังระบบเวลาในการเคลื่อนไหว คือ 
เวลาตัง้แต่เริ่มมี การเคลื่อนไหวอวยัวะเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเรา้จนการเคลื่อนไหวอวยัวะสิ ้นสดุ ซึ่ง
ตรงกบัค ากล่าวของ ชูศักดิ์ เวชแพศย ์(2538) ไดก้ล่าวไวว้่า ความเร็วของเวลาในการตอบสนองมี
ความส าคัญในการกีฬาเช่นในการวิ่งและการว่ายน า้  ผูท้ี่มีเวลาปฏิกิริยาเร็วจะเริ่มออกตัวไดเ้ร็ว
กว่าเมื่อไดร้บัสญัญาณปืน  ในการแข่งขนัการกีฬา เช่น ในการวิ่งและการว่ายน า้ ผูท้ี่มีเวลาในการ
ตอบสนองเร็วจะเริ่มออกตัวไดเ้ร็วกว่าเมื่อไดร้บัสญัญาณปืน ในการแข่งขันที่เป็นทีม เช่น ในการ
เล่นบาสเกตบอลการที่มีเวลาปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วย่อมไดเ้ปรียบคู่ต่อสู ้เพราะสามารถส่งลกูบอล
และรบัลูกบอลไดโ้ดยเร็ว รวมทัง้การน าลูกบอลหนีฝ่ายตรงขา้มหรือในกรณีติดตามฝ่ายตรงขา้ม 
เป็นตน้ สอดคลอ้งกบั ศิลปชยั สวุรรณธาดา (2533) ไดก้ล่าวไวว้่า การฝึกทกัษะกีฬาจะมีการถ่าย
โยงการเรียนรูข้องทักษะกีฬาหนึ่งไปยังการเรียนรูท้ักษะกีฬาอ่ืนได ้ ถา้เรียนรูกี้ฬาที่เรียนมาก่อน 
กีฬาที่เรียนมาก่อนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรูท้กัษะกีฬาที่ก าลงัเรียนอยู่ แสดงว่ามีการถ่ายโยงการ
เรียนรูใ้นทางบวก และถา้การเรียนรูท้ักษะกีฬาที่เรียนมาก่อนไปขัดขวางการเรียนรูท้ักษะที่ก าลงั
เรียนอยู่ ก็แสดงว่ามีการถ่ายโยงการเรียนรู้ในทางลบ และบางโอกาสถา้ไม่ไดส้่งเสริมหรือขดัขวาง
ซึ่งกันและกันก็แสดงว่าไม่มีการถ่ายโยงการเรียนรูเ้กิดขึน้   ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดการ
เรียนรูค้วบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูท้ี่ผูว้ิจัยสรา้งขึน้ส่งผลต่อความสามารถในการเรียงแกว้ของ
กลุม่ทดลอง ซึ่งหมายถึงการพฒันาการตอบสนองของผูไ้ดร้บัการฝึกนั่นเอง 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังนี้ 

1. ในการฝึกถ่ายโยงการเรียนรู ้ผูท้ดลองควรเตรียมความพรอ้มในดา้นร่างกายก่อน
จะท าการฝึกเพื่อใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  

2. การฝึกถ่ายโยงการเรียนรูใ้หเ้กิดไดผ้ลดีที่สดุเมื่อไดร้บัการฝึกไม่นอ้ยกว่า 8 สปัดาห์
จึงจะสง่ผลต่อความสามารถในการเรียนแกว้ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจยักบันกัเรียนหญิงในระดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลาย และชัน้

อ่ืน ๆ โดยปรบัรายละเอียดเนือ้หาและโปรแกรมฝึกใหม้ีความเหมาะสม 
2. ควรศึกษาประโยชนก์ารถ่ายโยงการเรียนรูต้ามแนวคิดของคลอสไมเออรใ์นกีฬา

ดา้นอ่ืน ๆ เช่น เทเบิลเทนนิส เทนนิส และ แบดมินตนั เป็นตน้ 
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โครงสร้างรายวิชา 
รายวิชา พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที ่7  การเล่นกีฬาเพ่ือสร้างสุขภาพ           ชั้นประถมศึกษาปีที ่4-6 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2562                                                  เวลา 20 ชั่วโมง 
 
ล าดบัที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ เวลา (ชั่วโมง) 
1 ประวติัของกีฬาเทเบิล

เทนนิส  และอปุกรณ์
การเลน่ 

- ประวติัความเป็นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส 
- อปุกรณต่์างๆของการเลน่ เช่น โต๊ะ  
ลกูเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม ้

1 

2 การบริหารสว่นต่างๆ
ของรา่งกายก่อนเลน่
กีฬา 

- การบรหิารส่วนต่างๆของรา่งกาย 
 

1 

3 สมรรถภาพทางกาย 
 

- ความรูเ้ก่ียวกบัประโยชนข์องการทดสอบ  
  สมรรถภาพ 

1 

4 การสรา้งความคุน้เคย - ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการจบัไม ้
- ความรูเ้รื่องการสรา้งความคุน้เคยกบัลกู 
  เทเบิลเทนนิส 

1 

5 การจบัไมแ้บบสากล 
หนา้มือและหลงัมือ 
 

- การจบัไมแ้บบสากลหนา้มือ 
- การจบัไมแ้บบสากลหลงัมือ 
- ลกัษณะแขน  และขอ้มือ 

1 
 

6* การตีลกูหนา้มือ 
 
 

- การตีลกูหนา้มือ 
- ลกัษณะหนา้ไมเ้ทเบิลเทนนิส 
- บรเิวณจุดตกของลกู 

1 
 

7* การตีลกูหลงัมือ 
 
 

- การตีลกูหลงัมือ 
- ลกัษณะหลงัไมเ้ทเบิลเทนนิส 
- บรเิวณจุดตกของลกู 

1 
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โครงสร้างรายวิชา (ต่อ) 
 

รายวิชา พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)       กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที ่7 การเล่นกีฬาเพ่ือสร้างสุขภาพ           ชั้นประถมศึกษาปีที4่-6 
ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2562                                                   เวลา 20 ชั่วโมง 
 
ล าดบัที่ ชื่อหน่วยการเรียนรู ้ สาระการเรียนรู ้ เวลา (ชั่วโมง) 
8* การตีลกูท๊อปสปิน 

หนา้มือ  
- การฝึกทกัษะการตีลกูท๊อปสปินหนา้มือ  
- การสรา้งความช านาญในการตีลกูท๊อปสปิน   
  หนา้มือ  

1 

9 สอบกลางภาค  
10* การตีลกูท๊อปสปิน 

หลงัมือ 

- การฝึกทกัษะการตีลกูท๊อปสปินหนา้มือ  
- การสรา้งความช านาญในการตีลกูท๊อปสปิน  
  หลงัมือ  

1 

11* การตีลกูตดัหนา้มือ - การฝึกทกัษะการตีลกูตดัหนา้มือ 
- การสรา้งความช านาญในการตีลกูตดัหนา้มือ 

1 

12* การตีลกูตดัหลงัมือ
  

- การฝึกทกัษะการตีลกูตดัหลงัมือ 
- การสรา้งความช านาญในการตีลกูตดัหลงัมือ 

1 

13* การเสริฟ์ลกูหนา้มือ - ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการเสิรฟ์ลกูหนา้มือ 
- ฝึกปฏิบติัทกัษะการเสริฟ์ลกูหนา้มือ 

1 

14* การเสริฟ์ลกูหลงัมือ - ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการเสิรฟ์ลกูหลงัมือ 
- ฝึกปฏิบติัทกัษะการเสริฟ์ลกูหลงัมือ 

1 

15 การตีเกม - ฝึกทบทวนทกัษะเพื่อการแข่งขนั 
- การตีเกม 

1 

16-19 การแข่งขนัและ 
การตดัสิน 

- จดักลุม่แข่งขนัและตดัสิน 3 

20 สอบปลายภาค  
*กลุม่ทดลองน าโปรแกรมการฝึกถ่ายโยงการเรียนรู ้ในสปัดาหท์ี่ 6-14 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่6 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา                    เวลา 20 ชั่วโมง 
เร่ือง  การตีลูกหน้ามือ (Fore Hand)                          เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระที ่(กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเลน่เกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 

การจบัไมท้ี่คลา้ยกบัการจบัมือทกัทายกนัของชาวยุโรป ส าหรบัการจับไมแ้บบนีจ้ะเหมาะ
ส าหรบันกักีฬาที่ถนดัทัง้ในการเลน่ดา้นหนา้มือและดา้นหลงัมือ 

สาระการเรียนรู้ (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

• การตีลกูโดยใชโ้ฟรแ์ฮน(หนา้มือ) 

• ลกัษณะหนา้ไมเ้ทเบิลเทนนิส 

• บรเิวณจดุตกของลกู 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายการตีลกูโดยใชโ้ฟรแ์ฮน(หนา้มือ)  
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

นกัเรียนสามารถปฏิบติัการตีลกูโดยใชโ้ฟรแ์ฮน(หหนา้มือ)  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  นกัเรียนสนใจการตีลกู หนา้มือ 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1. ขั้นเตรียม ( 5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 

 1.5 นกัเรียนว่ิงรอบสนามอเนกประสงค ์5 รอบ 
  1.6 นกัเรียนน าอบอุ่นร่างกาย  ตัง้แต่ศีรษะจนถึงเทา้ 
  
 
 
 
 
 
         
 2. ขั้นสอน (10 นาท)ี 

2.1 นกัเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว 
2.2 ครูอธิบายการตีลกูหนา้มือ)  
2.3 ครูอธิบายลกัษณะลกัษณะหนา้ไมเ้ทเบิลเทนนิสและบรเิวณจดุตกของลกู 
2.4 นกัเรียนลองปฏิบติั  และฝึกฝนดว้ยตนเอง 
2.5 ครูคอยแนะน า   

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 
3.1 ใหน้กัเรียนปฏิบติัทกัษะการตีลกูดว้ยหนา้มือกลางอากาศโดยมีนกัเรียนคนหนึ่ง 

คอยโยน และอีกคนหนึ่งคอยตีลกูเทเบิลเทนนิสกลบัไปใหค้นที่โยน 
3.2 ใหน้กัเรียนปฏิบติัทกัษะการตีลกูดว้ยหนา้มือกลางอากาศ 

  
 
 
  

  นกัเรียน 

  ครู 
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 4. ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 
 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 
1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่ๆละ 5 คน โดยให้
นกัเรียนลอ้มวงกนัโตล้กูปิงปองกลางอากาศ
ไปมา 

1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่ๆละ 5 คน โดยให้
นกัเรียนลอ้มวงกนัโตล้กูปิงปองกลางอากาศ
ไปมา 

2. ใหน้กัเรียนจบักลุม่ๆ ละ 5 คน โดยการใช้
เชือกหรือแผงกัน้มาท าเป็นเขตแดน และให้
นกัเรียนอีก 5 คน โตก้นัไปมาระหว่างกลุม่ 

 

2. โปรแกรมการฝึกถ่ายโยงการเรียนรูต้าม
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 1-2 (ดงั
ภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลงแกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิสกระดอน 
                           ก าแพง 

3. ใหน้กัเรียนเลน่เกม 
     ชื่อเกม "ปิงปอง-วอลเลยบ์อล" 

 

 
5. ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (5 นาท)ี 

  5.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  5.2 ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปเนือ้หา  เรื่อง การตีลกูโดยใชโ้ฟรแ์ฮนด(์หนา้มือ) 
  5.3 ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  5.4 ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  5.5 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  
 
 
 
 
 
 

  นกัเรียน 

  ครู 
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ส่ือ/ แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามอเนกประสงค ์
- อปุกรณต่์าง ๆ ของการเลน่  เช่น  โต๊ะ  ลกูเทเบิลเทนนิส  ตาข่าย  ไม ้

การวัดผลประเมินผล 
1. วิธีการวดัและประเมินผล 

    1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
    1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 2. เครื่องมือ 
    2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
    2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
    3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
  ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน 
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 

    3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
  คะแนน  9-10 ระดบั  ดีมาก 
  คะแนน  7-8 ระดบั ดี 
  คะแนน  5-6 ระดบั พอใช ้
  คะแนน  0-4 ระดบัควรปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่7 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา                เวลา 20 ชั่วโมง 
เร่ือง  การตีลูกหลังมือ (แบ๊คแฮนด)์                      เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระที ่(กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเล่นเกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 

การจบัไมท้ี่คลา้ยกบัการจบัมือทกัทายกนัของชาวยุโรป ส าหรบัการจบัไมแ้บบนีจ้ะเหมาะ

ส าหรบันกักีฬาที่ถนดัทัง้ในการเลน่ดา้นโฟรแ์ฮนด ์Fore hand (หนา้มือ) และ ดา้นแบ๊คแฮนด ์  

สาระการเรียนรู้  (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

• การตีลกูโดยใชห้ลงัมือ (แบ๊คแฮนด)์ 

• ลกัษณะหลงัไมเ้ทเบิลเทนนิส 

• บรเิวณจดุตกของลกู 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายการตีลกูโดยใชห้ลงัมือ (แบ๊คแฮนด)์ 
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

นกัเรียนสามารถปฏิบติัการตีลกูโดยใชห้ลงัมือ (แบ๊คแฮนด)์ 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  นกัเรียนสนใจการตีลกูโดยใชแ้บ๊คแฮนด ์(หลงัมือ) 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.ขั้นเตรียม (5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 

 1.5 นกัเรียนว่ิงรอบสนามอเนกประสงค ์ 5  รอบ 
  1.6 นกัเรียนน าวอมอพั  ตัง้แต่หวั  จนถึงปลายเทา้ 
  
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
               ครู 

2.ขั้นสอน (10 นาท)ี 
  2.1 นกัเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว 

 2.2 ครูอธิบายการตีลกูโดยใชแ้บค็แฮนด ์(หลงัมือ) 
2.3 ครูอธิบายลกัษณะลกัษณะหลงัไมเ้ทเบิลเทนนิส  และบรเิวณจดุตกของลกู 

  2.4 นกัเรียนลองปฏิบติั  และฝึกฝนดว้ยตนเอง 
  2.5 ครูค่อยแนะน า   
  

3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 
3.1 ใหน้กัเรียนปฏิบติัทกัษะการตีลกูดว้ยหลงัมือกลางอากาศโดยมีนกัเรียนคน

หนึ่งคอยโยนและอีกคนหนึ่งคอยตีลกูเทเบิลเทนนิสกลบัไปใหค้นที่โยน 
3.2 ใหน้กัเรียนปฏิบติัทกัษะการตีลกูดว้ยหลงัมือกลางอากาศ 
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 4.ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 
 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 

1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่ๆละ 5 คน โดยให้
นกัเรียนลอ้มวงกนัโตล้กูปิงปองกลางอากาศ
ไปมา 

1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่ๆละ 5 คน โดยให้
นกัเรียนลอ้มวงกนัโตล้กูปิงปองกลางอากาศ
ไปมา 

2. ใหน้กัเรียนจบักลุม่ๆ ละ 5 คน โดยการใช้
เชือกหรือแผงกัน้มาท าเป็นเขตแดน และให้
นกัเรียนอีก 5 คน โตก้นัไปมาระหว่างกลุม่ 

 

2. โปรแกรมการฝึกถ่ายโยงการเรียนรูต้าม
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 1-2  
(ดงัภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลงแกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิสกระดอน 
                           ก าแพง 

3. ใหน้กัเรียนเลน่เกม 
     ชื่อเกม "ปิงปอง-วอลเลยบ์อล" 

 

 
5.ขั้นสรุปและสุขปฎิบัติ (5 นาท)ี 

  5.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  5.2 ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปเนือ้หา  เรื่อง การตีลกูแบ๊คแฮนด ์
  5.3 ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  5.4 ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  5.5 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  
 
 
 
 
          ครู 
          นกัเรียน 
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ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
- สนามอเนกประสงค ์
- อปุกรณต่์างๆของการเล่น  เช่น  โต๊ะ  ลกูเทเบิลเทนนิส  ตาข่าย  ไม ้

 
การวัดผลประเมินผล 
      1. วิธีการวดัและประเมินผล 

           1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
           1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
      2. เครื่องมือ 
           2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
           2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
               3. เกณฑก์ารประเมิน 
           3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
  ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 
           3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
  คะแนน  9-10   ระดบั    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดบั   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดบั   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดบั    ควรปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่8 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา                เวลา  20  ชั่วโมง 
เร่ือง   การตีลูกท๊อปสปิน ด้านโฟรแ์ฮนด ์                เวลา  1  ชั่วโมง 
สาระที ่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเลน่เกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 
 การฝีกเบสิคการตีดว้ยความหมนุแบบท๊อปสปิน จึงมีความจ าเป็นตอ้งฝึกซอ้มอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะพึ่งเริ่มเลน่ หรือเลน่จนเก่งแลว้  ก็ยงัคงตอ้งฝึกตลอดไป  ลองชมตวัอย่างการตี
ลกูดว้ยความหมนุแบบ TOP SPIN  โดยใชด้า้นโฟรแ์ฮนด ์
สาระการเรียนรู้  (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

การฝึกทกัษะการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นโฟรแ์ฮนด ์ 
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นโฟรแ์ฮนด ์
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

นกัเรียนสามารถปฏิบติัการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นโฟรแ์ฮนด ์
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  นกัเรียนสนใจการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นโฟรแ์ฮนด ์
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.ขั้นเตรียม (5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 

 1.5 นกัเรียนว่ิงรอบสนามอเนกประสงค ์5 รอบ 
  1.6 นกัเรียนน าวอมอพั ตัง้แต่หวั จนถึงปลายเทา้ 
  
 
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 

2.ขั้นสอน (10 นาท)ี 
   2.1 นกัเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว 
              2.2 ครูอธิบายการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นโฟรแ์ฮนด ์  

                   2.3 ครูอธิบายลกัษณะลกัษณะการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นโฟรแ์ฮนด ์ และบริเวณจดุ
ตกของลกู 
  2.4 นกัเรียนลองปฏิบติั  และฝึกฝนดว้ยตนเอง 
  2.5 ครูค่อยแนะน า   

 
3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 

3.1 ครูใหน้กัเรียนท าการตีลกูท๊อปสปินดา้นโฟรแ์ฮนด ์โดยใชม้ีลกูปิงปอง อย่าง
ละ 10 ครัง้ 

3.2 ใหน้กัเรียนยืนอยู่แต่ละฝ่ังของโตะ้ฝ่ังละ 2 คน  
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        3.2.1 ใหน้กัเรียนตีลกูท๊อปสปินดา้นโฟรแ์ฮนดใ์หเ้พื่อนที่ยืนตรงขา้มของตน 
สลบักนัไปมาเมื่อครบ 3 ครัง้แลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 
 

4.ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 
1.ครูใหน้กัเรียนท าการตีลกูท๊อปสปินดา้นโฟร์
แฮนด ์โดยใชม้ีลกูปิงปอง อย่างละ 10 ครัง้ 

1.ครูใหน้กัเรียนท าการตีลกูท๊อปสปินดา้นโฟร์
แฮนด ์โดยใชม้ีลกูปิงปอง อย่างละ 10 ครัง้ 

2.ใหน้กัเรียนตีลกูท๊อปสปินดา้นโฟรแ์ฮนดใ์ห้
เพื่อนที่ยืนตรงขา้มของตนสลบักนัไปมาเมื่อ 
ครบ 3 ครัง้แลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 

2.หน้กัเรียนตีลกูท๊อปสปินดา้นโฟรแ์ฮนดใ์ห้
เพื่อนที่ยืนตรงขา้มของตนสลบักนัไปมาเมื่อ 
ครบ 3 ครัง้แลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 

3.ใหน้กัเรียนเลน่เทเบิลเทนนิสเพื่อความ
สนกุสนานโดยบงัคบัใหตี้ลกูท๊อปสปินดา้นโฟร ์
แฮนด ์ทุกครัง้เลน่เพียง 3 คะแนนผูช้นะไดเ้ลน่
ต่อสว่นผูแ้พก้็จะสลบัใหค้นอ่ืนเลน่ 

3. โปรแกรมการฝึกการถ่ายโยงการเรียนรูต้า
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 3-4   
(ดงัภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลงแกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิสกระดอน 
                           ก าแพง                                    
        แบบฝึกที่ 5 วิ่งแตะกระป๋องสี 
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5.ขั้นสรุปและสุขปฎิบัติ (5 นาท)ี 
  5.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  5.2 ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปเนือ้หา  เรื่อง การตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์
  5.3 ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  5.4 ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  5.5 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
 
  
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู  
แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามอเนกประสงค ์

- อปุกรณต่์าง ๆ ของการเลน่  เช่น  โต๊ะ  ลกูเทเบิลเทนนิส  ตาข่าย  ไม ้
การวัดผลประเมินผล 

1. วิธีการวดัและประเมินผล 
    1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
    1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 2. เครื่องมือ 
    2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
    2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
    3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
  ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
  ผ่านตัง้แต่ 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 
   3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
  คะแนน  9-10   ระดบั    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดบั   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดบั   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดบั    ควรปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่10 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา     เวลา  20  ชั่วโมง 
เร่ือง การตีลูกท๊อปสปิน ด้านแบ๊คแฮนด ์       เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระที ่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเลน่เกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 
 การตีดา้นแบ็คแฮนดท์ าใหล้กูที่ตีกลบัไปหมนุแบบ topspin หรือใชส้  าหรบัตีโตก้ลบั  
สาระการเรียนรู้  (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

การสรา้งความช านาญในการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์   
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

นกัเรียนสามารถปฏิบติัการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  นกัเรียนสนใจการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.ขั้นเตรียม (5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 

 1.5 นกัเรียนว่ิงรอบสนามอเนกประสงค ์ 5  รอบ 
  1.6 นกัเรียนน าวอมอพั  ตัง้แต่หวั  จนถึงปลายเทา้ 
  
 
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
          
         
 2.ขั้นสอน (10 นาท)ี 
  2.1 นกัเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว 

 2.2 ครูอธิบายการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์
2.3 ครูอธิบายลกัษณะลกัษณะการตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์ และบรเิวณ

จดุตกของลกู 
  2.4 นกัเรียนลองปฏิบติั และฝึกฝนดว้ยตนเอง 
  2.5 ครูค่อยแนะน า 
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3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 
                            3.1 ครูใหน้กัเรียนท าการตีลกูท๊อปสปินดา้นแบ๊คแฮนดโ์ดยใชม้ีลกูปิงปอง อย่าง
ละ10 ครัง้  
                            3.2 ใหน้กัเรียนยืนอยู่แต่ละฝ่ังของโต ้ฝ่ังละ 2 คน  
                                   3.2.1 ใหน้กัเรียนตีลกูท๊อปสปินดา้นแบ๊คแฮนดใ์หเ้พื่อนที่ยืนตรงขา้มของ
ตน สลบักนัไป มาเมื่อครบ 3 ครัง้แลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 
 
 4.ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 

 
 
 
 
 
 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 

1.ครูใหน้กัเรียนท าการตีลกูท๊อปสปินดา้นแบ๊ค
แฮนดโ์ดยใชม้ีลกูปิงปอง อย่างละ 10 ครัง้ 

1.ครูใหน้กัเรียนท าการตีลกูท๊อปสปินดา้นแบ๊ค
แฮนดโ์ดยใชม้ีลกูปิงปอง อย่างละ 10 ครัง้ 

2.ใหน้กัเรียนตีลกูท๊อปสปินดา้นแบ๊คแฮนดใ์ห้
เพื่อนที่ยืนตรงขา้มของตนสลบักนัไปมาเมื่อ 
ครบ 3 ครัง้แลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 

2.หน้กัเรียนตีลกูท๊อปสปินดา้นแบ๊คแฮนดใ์ห้
เพื่อนที่ยืนตรงขา้มของตนสลบักนัไปมาเมื่อ 
ครบ 3 ครัง้แลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 

3.ใหน้กัเรียนเลน่เทเบิลเทนนิสเพื่อความ
สนกุสนานโดยบงัคบัใหตี้ลกูท๊อปสปินดา้น
แบ๊คแฮนดท์ุกครัง้เลน่เพียง 3 คะแนนผูช้นะได้
เลน่ต่อส่วนผูแ้พก้็จะสลบัใหค้นอ่ืนเลน่ 

3. โปรแกรมการฝึกการถ่ายโยงการเรียนรูต้า
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 3-4   
(ดงัภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลงแกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิสกระดอน 
                           ก าแพง                                    
        แบบฝึกที่ 5 วิ่งแตะกระป๋องสี 
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5.ขั้นสรุปและสุขปฎิบัติ (5 นาท)ี 
  5.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 

 5.2 ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปเนือ้หา  เรื่อง การตีลกูท๊อปสปิน ดา้นแบ๊คแฮนด ์
  5.3 ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  5.4 ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  5.5 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
  

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามอเนกประสงค ์
- อปุกรณต่์าง ๆ ของการเลน่  เช่น  โต๊ะ  ลกูเทเบิลเทนนิส  ตาข่าย  ไม ้
การวัดผลประเมินผล 
1. วิธีการวดัและประเมินผล 

    1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
    1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 2. เครื่องมือ 
    2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
    2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
    3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
  ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 
    3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
  คะแนน  9-10   ระดบั    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดบั   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดบั   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดบั    ควรปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่11 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา   ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา    เวลา  20  ชั่วโมง 
เร่ือง  การตีลูกตัดด้านโฟรแ์ฮนด ์      เวลา  1  ชั่วโมง 

 
สาระที ่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเลน่เกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 
 การฝึกตีลกูเบสิคลกูตดันี ้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหน้กักีฬาไดฝึ้กสรา้งความหมนุใหก้บัลกู
ปิงปอง  และลกูตดัยงัเป็นพืน้ฐานของการฝึกกลยทุธต่์างๆ ในเกมสปิ์งปอง เพราะสามารถตีใหล้กู
หมนุไดห้ลากหลายแบบติดตามมา  เพียงแต่เราตอ้งฝึกเบสิคพืน้ฐานแบบง่ายๆ ในการสรา้งความ
หมนุใหก้บัลกูปิงปอง โดยลองดตูวัอย่างท่าทางการตีลกูตดัดว้ยดา้นโฟรแ์ฮนดจ์ากคลิ๊ปวีดีโอ
ดา้นบนนี ้เป็นแนวทางการฝึกไดค้รบั ใหส้งัเกตลุกัษณะท่าทาง , จงัหวะ ของผูท้ี่ท  าการสาธิตใหด้ ู
สาระการเรียนรู้  (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

• การฝึกทกัษะการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์

• การสรา้งความช านาญในการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์     

• การทดสอบการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์    
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์  
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

นกัเรียนสามารถปฏิบติัการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์  
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  นกัเรียนสนใจการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์  
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.ขั้นเตรียม (5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 

 1.5 นกัเรียนว่ิงรอบสนามอเนกประสงค ์ 5  รอบ 
  1.6 นกัเรียนน าวอมอพั  ตัง้แต่หวั  จนถึงปลายเทา้ 
  
 
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
          
 2.ขั้นสอน (10 นาท)ี 
  2.1 นกัเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว 

 2.2 ครูอธิบายการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์  
2.3 ครูอธิบายลกัษณะลกัษณะการตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนดแ์ละบรเิวณจุดตกของ

ลกู 
  2.4 นกัเรียนลองปฏิบติั  และฝึกฝนดว้ยตนเอง 
  2.5 ครูค่อยแนะน า   

3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 
                         3.1 ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อท าการ ทดสอบ 
                                3.1.1 ใหน้กัเรียนตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ครบ 3 ครัง้แลว้  
ใหส้ลบัคนตี 
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                         3.2 ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อท าการ ทดสอบ  
                                3.2.2 ครูใหส้ญัญาณเริ่มใหน้กัเรียนตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนดก์บัคู่โดยนบัทุก
ครัง้ที่ตี โตก้นัจ านวน 5 ลกูเมื่อครบแลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 

 
4.ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 
 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 
1. ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกูตดัดา้น
โฟรแ์ฮนด ์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ครบ 3 ครัง้แลว้ 
ใหส้ลบัคนตี 

1. ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกูตดัดา้น
โฟรแ์ฮนด ์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ครบ 3 ครัง้แลว้ 
ใหส้ลบัคนตี 

2. ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อท าการ 
ทดสอบ  
ครูใหส้ญัญาณเริ่มใหน้กัเรียนตีลกูตดัดา้น
โฟรแ์ฮนดก์บัคู่โดยนบัทกุครัง้ที่ตี โตก้นั 
จ านวน 5 ลกูเมื่อครบแลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 
3.ใหน้กัเรียนเลน่เทเบิลเทนนิสเพื่อความ 
สนกุสนาน โดยบงัคบัใหตี้ลกูตดัดา้นโฟร์
แฮนด ์
 ทกุครัง้เลน่เพียง 3 คะแนนผูช้นะไดเ้ลน่ต่อ
สว่นผูแ้พก้็จะสลบัใหค้นอ่ืนเลน่ 

2. โปรแกรมการฝึกถ่ายโยงการเรียนรูต้าม
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 5-6 

(ดงัภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลงแกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิสกระดอน
ก าแพง 
        แบบฝึกที่ 5 วิ่งแตะกระป๋องสี 
        แบบฝึกที่ 6 จดัเรียงเม็ดสี 
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5.ขั้นสรุปและสุขปฎิบัติ (5 นาท)ี 
  5.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  5.2 ครูและนกัเรียนรว่มกนัสรุปเนือ้หา  เรื่อง การตีลกูตดัดา้นโฟรแ์ฮนด ์  
  5.3 ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  5.4 ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  5.5 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
          

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามอเนกประสงค ์
- อปุกรณต่์าง ๆ ของการเลน่  เช่น  โต๊ะ  ลกูเทเบิลเทนนิส  ตาข่าย  ไม ้
การวัดผลประเมินผล 
1. วิธีการวดัและประเมินผล 

    1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
    1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 2. เครื่องมือ 
    2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
    2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
    3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
  ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 
    3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
  คะแนน  9-10   ระดบั    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดบั   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดบั   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดบั    ควรปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่12 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีที ่4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การออกก าลังกายโดยการเล่นกีฬา   เวลา  20  ชั่วโมง 
เร่ือง  การตีลูกตัดด้านแบ็คแฮนด ์     เวลา  1  ชั่วโมง 
        
สาระที ่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเล่นเกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 
 การฝึกลกูตดั หรือ ลกูความหมนุแบบ BACK SPIN นี ้ผูฝึ้กจะตอ้งฝึกใหช้ านาญทัง้ดา้น
โฟรแ์ฮนดแ์ละดา้นแบ๊คแฮนด ์ เพราะหากช านาญเพียงดา้นใดดา้นหนึ่ง  ก็จะเป็นจดุอ่อนของตวั
เราต่อไปในอนาคตได ้
สาระการเรียนรู้  (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

• การฝึกทกัษะการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์     

• การสรา้งความช านาญในการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์    

• การทดสอบการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์     
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

นกัเรียนสามารถอธิบายการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

นกัเรียนสามารถปฏิบติัการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  นกัเรียนสนใจการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.ขั้นเตรียม (5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 

 1.5 นกัเรียนว่ิงรอบสนามอเนกประสงค ์ 5  รอบ 
  1.6 นกัเรียนน าวอมอพั  ตัง้แต่หวั  จนถึงปลายเทา้ 
 
  
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
           
 2.ขั้นสอน (10 นาท)ี 
  2.1 นกัเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว 

 2.2 ครูอธิบายการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์
2.3  ครูอธิบายลกัษณะลกัษณะการตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนดแ์ละบรเิวณจดุตกของ

ลกู 
  2.4 นกัเรียนลองปฏิบติั  และฝึกฝนดว้ยตนเอง 
  2.5 ครูค่อยแนะน า 
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3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 
                        3.1 ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อท าการ ทดสอบ 
                              3.1.1 ใหน้กัเรียนตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด3์ ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ครบ 3 ครัง้แลว้ ให้
สลบัคนตี 
                       3.2 ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อท าการทดสอบ  
                             3.2.2 ครูใหส้ญัญาณเริ่มใหน้กัเรียนตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนดก์บัคู่ โดยนบัทกุ
ครัง้ที่ตี โตก้นัจ านวน 5 ลกูเมื่อครบแลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 
 

4.ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 
 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 

1. ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกูตดัดา้น
แบ็คแฮนด ์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ครบ 3 ครัง้แลว้ 
ใหส้ลบัคนตี 

1. ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกูตดัดา้น
แบ็คแฮนด ์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ครบ 3 ครัง้แลว้ 
ใหส้ลบัคนตี 

2. ครูใหน้กัเรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อท าการ 
ทดสอบ  
ครูใหส้ญัญาณเริ่มใหน้กัเรียนตีลกูตดัดา้น
แบ็คแฮนดก์บัคู่โดยนบัทกุครัง้ที่ตี โตก้นั 
จ านวน 5 ลกูเมื่อครบแลว้ใหเ้ปลี่ยนคู่ 
3.ใหน้กัเรียนเลน่เทเบิลเทนนิสเพื่อความ 
สนกุสนาน โดยบงัคบัใหตี้ลกูตดัดา้นแบ็ค
แฮนด ์ทุกครัง้เลน่เพียง 3 คะแนนผูช้นะได้
เลน่ต่อส่วนผูแ้พก้็จะสลบัใหค้นอ่ืนเลน่ 

2. โปรแกรมการฝึกถ่ายโยงการเรียนรูต้าม
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 5-6  
(ดงัภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลง
แกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิสกระดอน 
                           ก าแพง 
        แบบฝึกที่ 5 วิ่งแตะกระป๋องสี 
        แบบฝึกที่ 6 จดัเรียงเม็ดสี 
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5.ขั้นสรุปและสุขปฎิบัติ (5 นาท)ี 
  - นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  - ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเนือ้หา  เรื่อง การตีลกูตดัดา้นแบ็คแฮนด ์
  - ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  - ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  - หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
          

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 

- สนามอเนกประสงค ์
- อปุกรณต่์าง ๆ ของการเลน่  เช่น  โต๊ะ  ลกูเทเบิลเทนนิส  ตาข่าย  ไม ้

 
การวัดผลประเมินผล 
1. วิธีการวดัและประเมินผล 

    1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
    1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 2. เครื่องมือ 
    2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
    2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
 3. เกณฑก์ารประเมิน 
    3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
  ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
  ผ่าน     1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 
    3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
  คะแนน  9-10   ระดบั    ดีมาก 
  คะแนน  7-8   ระดบั   ดี 
  คะแนน  5-6   ระดบั   พอใช ้
  คะแนน  0-4   ระดบั    ควรปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่13 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท ี4-6  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การเล่นกีฬาเพ่ือสร้างสุขภาพ     เวลา  20  ชั่วโมง 
เร่ือง การเสริฟลูกหน้ามือ (Fore Hand)                     เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระที ่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเลน่เกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 

การส่งลูก หรือการเสิรฟ์ (Serve) เป็นทักษะที่ส  าคัญอย่างหนึ่งในการเล่นกีฬาเทเบิล

เทนนิส เนื่องจากการเริ่มเลน่จะตอ้งเริ่มดว้ยการส่งลกูก่อนทกุครัง้ การสง่ลกูมีผลต่อการเลน่ เพราะ

การส่งลูกที่ดีย่อมมีโอกาสท าคะแนนไดม้ากและสามารถบุกฝ่ายตรงขา้มไดก้่อน ฉะนั้นผูเ้ล่นจึง

ควรพยายามท าความเขา้ใจและฝึกหัดใหถู้กตอ้งตลอดจนการก าหนดต าแหน่งในการส่งลูก เพื่อ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลน่กีฬาเทเบิลเทนนิส 

 สาระการเรียนรู้  (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

- นกัเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการสง่ลกูเทเบิลเทนนิสที่ถูกตอ้งได ้ 
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะการสง่ลกูเทเบิลเทนนิสได ้
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จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการส่งลกูเทเบิลเทนนิส 
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

ปฏิบติัทกัษะการสง่ลกูเทเบิลเทนนิส 
 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   - ซื่อสตัยส์จุริต 
   - มีวินยั 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการท างาน 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.ขั้นเตรียม (5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 
  1.5 ครูสนทนากบันกัเรียน  เรื่องการเสรฟิลกูหนา้มือ 
 
 
 
 
 
           นกัเรียน 
           ครู 
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2.ขั้นสอน (10 นาท)ี 
  2.1 นกัเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม 
  2.2 ครูอธิบายและสาธิตวิธีการสง่ลกูที่ถกูตอ้ง 
  2.3 นกัเรียนลองปฏิบติัตามพอสงัเขป 
  2.4 นกัเรียนฝึกฝนดว้ยตวัเอง 
  2.5 ครูค่อยแนะน า   
 
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
 
 3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 
                       3.1 ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสง่ลกู 
                              3.1.1 การสง่ลกูดว้ยหนา้มือ 
                       3.2 ใหน้กัเรียนจบัคู่กนัแลว้ตีลกูเทเบิลเทนนิสใหก้ระทบกบัผนงัสลบักนัไปมาดว้ย
หนา้มือ 
                       3.3 ครูสงัเกตนกัเรียนที่ปฏิบติัทกัษะไม่ถูกตอ้งและเขา้ไปแนะน าและแกไ้ขดว้ยวิธีที่
ถกูตอ้งทนัที 
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4.ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 
          

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 

1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่กลุม่ละเท่าๆกนั 1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่กลุม่ละเท่าๆกนั 
2. จบัคู่กนัแลว้ตีลกูเทเบิลเทนนิสใหก้ระทบ
กบัผนงัสลบักนัไปมาดว้ยหนา้มือ 
3.ใหน้กัเรียนเสิรฟ์ลกูหนา้มือโดยแบ่งใหม้ี
ฝ่ายรบั และฝ่ายเสิรฟ์ ฝ่ายเสิรฟ์จะท าการ
เสิรฟ์ไปหาผูร้บัจ านวน 3 ครัง้ ใหผู้ร้บัเก็บลกู
แลว้วิ่งมาต่อทา้ยแถวฝ่ายเสิรฟ์ท าแบบนีไ้ป
เรื่อยๆ 

 

2.จบัคู่กนัแลว้ตีลกูเทเบิลเทนนิสใหก้ระทบ
กบัผนงัสลบักนัไปมาดว้ยหนา้มือ 
3. โปรแกรมการฝึกถ่ายโยงการเรียนรูต้าม
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 1-2  
(ดงัภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลง
แกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิสกระดอน
ก าแพง 
        แบบฝึกที่ 5 วิ่งแตะกระป๋องสี 
        แบบฝึกที่ 6 คดัแยกเม็ดสี 

 
 5.ขั้นสรุปและสุขปฎิบัติ (5 นาท)ี 
  - นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  - ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเนือ้หา     
                         - ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  - ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  - หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
                           - สนามอเนกประสงค ์
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การวัดผลประเมินผล 
1. วิธีการวดัและประเมินผล 
     1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
     1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
2. เครื่องมือ 
 2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
 2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 

               3. เกณฑก์ารประเมิน 
 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
       ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
       ผ่านตัง้แต่ 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 

  3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
             คะแนน  9-10  ระดบั    ดีมาก 
        คะแนน  7-8    ระดบั    ดี 
        คะแนน  5-6    ระดบั   พอใช ้

        คะแนน  0-4    ระดบั   ควรปรบัปรุง 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่14 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ช้ันประถมศึกษาปีท ี4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่ 7  การเล่นกีฬาเพ่ือสร้างสุขภาพ      เวลา  20  ชั่วโมง 
เร่ือง การเสริฟลูกหลังมือ                                           เวลา  1  ชั่วโมง 
 
สาระที ่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ) 
 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐานการเรียนรู้  (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.) 
 มาตรฐาน  พ 3.1  เขา้ใจ  มีทกัษะการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางรา่งกาย  การเลน่เกม  และ
กีฬา 
 มาตรฐาน  พ 3.2  รกัการออกก าลงักาย  การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏิบติัเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน า้ใจนกักีฬา  มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขนั  และชื่นชมในสนุทรียภาพของการกีฬา 
สาระส าคัญ 

การส่งลูก หรือการเสิรฟ์ (Serve) เป็นทักษะที่ส  าคัญอย่างหนึ่งในการเล่นกีฬาเทเบิล

เทนนิส เนื่องจากการเริ่มเลน่จะตอ้งเริ่มดว้ยการส่งลกูก่อนทกุครัง้ การสง่ลกูมีผลต่อการเลน่ เพราะ

การส่งลูกที่ดีย่อมมีโอกาสท าคะแนนไดม้ากและสามารถบุกฝ่ายตรงขา้มไดก้่อน ฉะนั้นผูเ้ล่นจึง

ควรพยายามท าความเขา้ใจและฝึกหัดใหถู้กตอ้งตลอดจนการก าหนดต าแหน่งในการส่งลูก เพื่อ 

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลน่กีฬาเทเบิลเทนนิส 

 สาระการเรียนรู้  (เนือ้หาหรือชื่อเร่ืองทีส่อน) 

- นกัเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการสง่ลกูเทเบิลเทนนิสที่ถูกตอ้งได ้ 
- นกัเรียนสามารถปฏิบติัทกัษะการสง่ลกูเทเบิลเทนนิสได ้

จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 

ความรูพ้ืน้ฐานเก่ียวกบัการส่งลกูเทเบิลเทนนิส 
 ด้านทักษะ / กระบวนการ 

ปฏิบติัทกัษะการสง่ลกูเทเบิลเทนนิส 
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 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค ์
   - ซื่อสตัยส์จุริต 
   - มีวินยั 
   - ใฝ่เรียนรู ้
   - มุ่งมั่นในการท างาน 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน  (เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ) 
 ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1.ขั้นเตรียม (5 นาท)ี 
  1.1 นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  1.2 หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 
  1.3 ครูตรวจสขุภาพ  และสขุอนามยันกัเรียน 
  1.4 ครูเช็ครายชื่อนกัเรียน 
  1.5 ครูสนทนากบันกัเรียน  เรื่องเสรฟิลกูหลงัมือ 
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  112 

2.ขั้นสอน (10 นาท)ี 
  2.1 นกัเรียนนั่งเป็นรูปวงกลม 
  2.2 ครูอธิบายและสาธิตวิธีการสง่ลกูที่ถกูตอ้ง 
  2.3 นกัเรียนลองปฏิบติัตามพอสงัเขป 
  2.4 นกัเรียนฝึกฝนดว้ยตวัเอง 
  2.5 ครูค่อยแนะน า   
 
 
 
 
 
 
          นกัเรียน 
          ครู 
 
 3.ขั้นฝึกปฏิบัติ (10 นาท)ี 
                       3.1 ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการสง่ลกู  ดงันี ้ 
                               3.1.1 การสง่ลกูดว้ยหลงัมือ  
                       3.2 ใหน้กัเรียนจบัคู่กนัแลว้ตีลกูเทเบิลเทนนิสใหก้ระทบกบัผนงัสลบักนัไปมาดว้ย
หลงัมือ 
                       3.3 ครูสงัเกตนกัเรียนที่ปฏิบติัทกัษะไม่ถูกตอ้งและเขา้ไปแนะน าและแกไ้ขดว้ยวิธีที่
ถกูตอ้งทนัที 
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4.ขั้นน าไปใช้ (20 นาท)ี 
 

กลุม่ควบคมุ กลุม่ทดลอง 
1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่กลุม่ละเท่า ๆกนั 1. ใหน้กัเรียนจบักลุม่กลุม่ละเท่า ๆกนั 
2. จบัคู่กนัแลว้ตีลกูเทเบิลเทนนิสใหก้ระทบ
กบัผนงั โดยลกูเทเบิลเทนนิสจะกระดอนลง
พืน้ก่อนแลว้จะกระทบกบัผนงั 
3.ใหผู้เ้รียนใชเ้วลามาตีลกูเทเบิลเทนนิสให้
กระทบกบัผนงัเป็นเวลา 20 วินาทีเพื่อนบั
จ านวนครัง้ใหม้ากที่สดุเพื่อเป็นการฝึก
เวลาปฏิกิรยิาในการเสิรฟ์ลกูหนา้มือและ
หลงัมือ 

 

2. จบัคู่กนัแลว้ตีลกูเทเบิลเทนนิสใหก้ระทบ
กบัผนงัสลบักนัไปมาดว้ยหลงัมือ 
3. โปรแกรมการฝึกถ่ายโยงการเรียนรูต้าม
แนวคิดของคอสไมเออร ์สปัดาหท์ี่ 1-2 (ดงั
ภาคผนวก ค) 
        แบบฝึกที่ 1 โยน-รบัลกูบอลสี 
        แบบฝึกที่ 2 โยนลกูเทเบิลเทนนิส 
ลงแกว้ 
        แบบฝึกที่ 3 ปลอ่ยลกูเทนนิส 
กระดอนพืน้ 
        แบบฝึกที่ 4 โยนลกูเทนนิส 
กระดอนก าแพง 
        แบบฝึกที่ 5 วิ่งแตะกระป๋องสี 
        แบบฝึกที่ 6 คดัแยกเม็ดสี 
 

 
  

5.ขั้นสรุป (5 นาท)ี 
  - นกัเรียนเขา้แถวตอน 4 แถว 
  - ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปเนือ้หา     
                          - ครูสรุปเนือ้หาอีกครัง้ 
  - ครูนดัหมายเนือ้หาที่จะเรียนในครัง้ต่อไป 
  - หวัหนา้หอ้งบอกท าความเคารพ 

ส่ือ / แหล่งการเรียนรู้ 
                       - สนามอเนกประสงค ์
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การวัดผลประเมินผล 
1. วิธีการวดัและประเมินผล 
     1.1 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรม 
     1.2 สงัเกตพฤติกรรมของนกัเรียนในการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
2. เครื่องมือ 
 2.1 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม 
 2.2 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 

               3. เกณฑก์ารประเมิน 
 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรม  
       ผ่านตัง้แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน  
       ผ่านตัง้แต่ 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน 

  3.2 การประเมินพฤติกรรมการเขา้รว่มกิจกรรมกลุม่ 
             คะแนน  9-10  ระดบั    ดีมาก 
        คะแนน  7-8    ระดบั    ดี 
        คะแนน  5-6    ระดบั   พอใช ้

        คะแนน  0-4    ระดบั   ควรปรบัปรุง 
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ภาคผนวก ค 
 

โปรแกรมและแบบฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่1-8 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่1-2 

 

 
 
 
 
 
 

วันที่  ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
1-2 

1.โยน-รับลูกบอลสี 

สถานีที ่1 ใชส้องมือรบั 

สถานีที ่2 ใชม้ือขา้งที่ถนดัรบั 

สถานีที ่3 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัรบั 

 
3 
3 
3 

 
3 
3 
3 

 
20 วินาที 
20 วินาที 
20 วินาที 

 
1 นาที 
1 นาที 
1 นาที 

 2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว 
สถานีที ่4 ใชม้ือสองขา้งโยนและ
รบั 

สถานีที ่5 ใชม้ือขา้งที่ถนดัโยน
และรบั  
สถานีที ่6 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัโยน
และรบั 

 
3 
 
3 
 
 
3 

 
3 
 
3 
 
 
3 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
 

5 วินาที 

 
45 วินาที 

 
45 วินาที 

 
 

45 วินาที 
 3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้ 

สถานีที ่7 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือทัง้สองขา้ง 
สถานีที ่8 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่9 ปล่อย 1ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดั    
สถานีที ่10 ปลอ่ย 2 ลกู รบั 2 ลกู
โดยใชม้ือรบัขา้งละลกู 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 

 
1 นาที 

 
1 นาที 

 
1 วินาที 

 
1 นาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่1-2 (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
1-2 

4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
ก าแพง 
สถานีที ่11 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัแลละรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่12 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่ถนดั 

สถานีที ่13 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่14 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่
ถนดั 

 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 

 
 

45 นาที 
 

45 วินาที 
 

45 วินาที 
 
45 วินาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่3-4 

 

 
 
 
 
 
 

วันที่  ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
3-4 

1.โยน-รับลูกบอลสี 
สถานีที ่1 ใชส้องมือรบั 

สถานีที ่2 ใชม้ือขา้งที่ถนดัรบั 
สถานีที ่3 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัรบั 

 
3 
3 
3 

 
2 
2 
2 

 
15 วินาที 
15 วินาที 
15 วินาที 

 
45 วินาที 
45 วินาที 
45 วินาที 

 2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว 
สถานีที ่4 ใชม้ือสองขา้งโยนและ
รบั 
สถานีที ่5 ใชม้ือขา้งที่ถนดัโยน
และรบั  
สถานีที ่6 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัโยน
และรบั 

 
3 

 
3 
 
 
3 

 
2 

 
2 
 
 
2 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
 

5 วินาที 

 
40 วินาที 

 
40 วินาที 

 
 

40 วินาที 

 3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้ 
สถานีที ่7 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือทัง้สองขา้ง 
สถานีที ่8 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ถนดั 
สถานีที ่9 ปล่อย 1ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดั    
สถานีที ่10 ปลอ่ย 2 ลกู รบั 2 ลกู
โดยใชม้ือรบัขา้งละลกู 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 

 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 

 
40 วินาที 

 
40 วินาที 

 
40 วินาที 

 
40 วินาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่3-4 (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่  ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช ้
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
3-4 (ต่อ) 

4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
ก าแพง 
สถานีที ่11 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัแลละรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่12 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่ถนดั 

สถานีที ่13 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่14 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่
ถนดั 

 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 

 
 

40 วินาที 
 

40 วินาที 
 

40 วินาที 
 

40 วินาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้ (ส าหรับกลุ่มทดลอง) สัปดาหท์ี ่3-4 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

วันที ่  ชื่อโปรแกรม จ านวนคร้ัง จ านวนเซต เวลาพักต่อ
เซต(วินาท)ี 

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
3-4 

4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
ก าแพง 
สถานีที ่11 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัแลละรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่12 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่ถนดั 

สถานีที ่13 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่14 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่
ถนดั 

 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

 
 
5 
 
5 
 
5 
 
5 

 
 

40 วินาที 
 

40 วินาที 
 

40 วินาที 
 

40 วินาที 
 

5. วิ่งแตะกระป๋องสี  
สถานีที ่14 วิ่งแตะกระป๋องสี 3 สี
รูปแบบสามเหลี่ยม 

สถานีที ่15 วิ่งแตะกระป๋องสี 4 สี 
รูปแบบสี่เหลี่ยม 

สถานีที ่16 วิ่งแตะกระป๋องสี 5 สี 
รูปแบบครึง่วงกลม 

 
3 
 
3 
 
3 

 
1 
 
1 
 
1 

 
5 
 
5 
 
5 

 
1.30 นาที 

 
1.30 นาที 

 
1.30 นาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่5-6 

 

 
 
 
 
 
 

วันที่ ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
5-6 

1.โยน-รับลูกบอลสี 

สถานีที ่1 ใชส้องมือรบั 

สถานีที ่2 ใชม้ือขา้งที่ถนดัรบั 

สถานีที ่3 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัรบั 

 
3 
3 
3 

 
1 
1 
1 

 
10 วินาที 

10 วินาที 

10 วินาที 

 
30 วินาที 
30 วินาที 
30 วินาที 

 2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว 
สถานีที ่4 ใชม้ือสองขา้งโยนและ
รบั 

สถานีที ่5 ใชม้ือขา้งที่ถนดัโยน
และรบั  
สถานีที ่6 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัโยน
และรบั 

 
3 

 
3 

 
 
3 

 
1 

 
1 

 
 
1 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
 

5 วินาที 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 

 
 

30 วินาที 

 3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้ 

สถานีที ่7 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือทัง้สองขา้ง 
สถานีที ่8 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่9 ปล่อย 1ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดั    
สถานีที ่10 ปลอ่ย 2 ลกู รบั 2 ลกู
โดยใชม้ือรบัขา้งละลกู 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่5-6 (ต่อ) 

วันที่ ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
5-6 (ต่อ) 

4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
ก าแพง 
สถานีที ่11 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัแลละรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 
สถานีที ่12 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่ถนดั 
สถานีที ่13 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 
สถานีที ่14 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่
ถนดั 

 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 
 

5 วินาที 
 

5 วินาที 
 

5 วินาที 
 

5 วินาที 
 

 
 

30 วินาที 
 

30 วินาที 
 

30 วินาที 
 

30 วินาที 
 

 5. วิ่งแตะกระป๋องสี  
สถานีที ่14 วิ่งแตะกระป๋องสี 3 สี
รูปแบบสามเหลี่ยม 

สถานีที ่15 วิ่งแตะกระป๋องสี 4 สี 
รูปแบบสี่เหลี่ยม 

สถานีที ่16 วิ่งแตะกระป๋องสี 5 สี 
รูปแบบครึง่วงกลม 

 
3 
 
3 
 
3 

 
1 
 
1 
 
1 

 
20 วินาที 

 
20 วินาที 

 
20 วินาที 

 

 
1.30 นาที 

 
1.30 นาที 

 
1.30 นาที 

 6. คัดแยกเม็ดสี 
สถานีที ่18 คดัแยกเม็ดสีแดง 
และสีเหลือง 
สถานีที ่19 คดัแยกเม็ดสีแดง  
สีเหลือง และสีขาว 
สถานีที ่20 คดัแยกเม็ดสีแดง  
สีเหลือง สีขาว และสีม่วง  

 
3 
 
3 
 
3 

 
1 
 
1 
 
1 

 
20 วินาที 

 
20 วินาที 

 
20 วินาที 

 

 
1.30 นาที 

 
1.30 นาที 

 
1.30 นาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่7-8 

 

 
 
 
 
 

วันที่ ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
7-8 

1.โยน-รับลูกบอลสี 
สถานีที ่1 ใชส้องมือรบั 

สถานีที ่2 ใชม้ือขา้งที่ถนดัรบั 
สถานีที ่3 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัรบั 

 
3 
3 
3 

 
1 
1 
1 

 
10 วินาที 
10 วินาที 
10 วินาที 

 
30 วินาที 
30 วินาที 
30 วินาที 

 2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว 
สถานีที ่4 ใชม้ือสองขา้งโยนและ
รบั 
สถานีที ่5 ใชม้ือขา้งที่ถนดัโยน
และรบั  
สถานีที ่6 ใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัโยน
และรบั 

 
3 
 
3 
 
 
3 

 
1 
 
1 
 
 
1 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
 

5 วินาที 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 

 
 

30 วินาที 
 3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้ 

สถานีที ่7 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือทัง้สองขา้ง 
สถานีที ่8 ปล่อย 1 ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ถนดั 
สถานีที ่9 ปล่อย 1ลกู รบั 1 ลกู
โดยใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดั    
สถานีที ่10 ปลอ่ย 2 ลกู รบั 2 ลกู
โดยใชม้ือรบัขา้งละลกู 

 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 

 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 

 
30 วินาที 
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โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้  
ส าหรับกลุ่มทดลอง สัปดาหท์ี ่7-8 (ต่อ) 

วันที่ ชื่อโปรแกรม จ านวน
คร้ัง 

จ านวน
เซต 

เวลาพัก
ต่อเซต  

เวลาทีใ่ช้ 
ทัง้หมด 

สัปดาหท์ี ่ 
7-8 (ต่อ) 

4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
ก าแพง 
สถานีที ่11 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัแลละรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่12 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่ถนดั 

สถานีที ่13 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ถนดั 

สถานีที ่14 โยนลกูเทนนิสดว้ยมือ
ขา้งที่ไม่ถนดัและรบัดว้ยขา้งที่ไม่
ถนดั 

 
 
3 
 
3 
 
3 
 
3 

 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 
5 วินาที 

 

 
 

30 วินาที 
 

30 วินาที 
 

30 วินาที 
 

30 วินาที 
 

 5. วิ่งแตะกระป๋องสี  
สถานีที ่14 วิ่งแตะกระป๋องสี 3 สี
รูปแบบสามเหลี่ยม 

สถานีที ่15 วิ่งแตะกระป๋องสี 4 สี 
รูปแบบสี่เหลี่ยม 

สถานีที ่16 วิ่งแตะกระป๋องสี 5 สี 
รูปแบบครึง่วงกลม 

 
3 
 
3 
 
3 

 
2 
 
2 
 
2 

 
15 วินาที 

 
15 วินาที 

 
15 วินาที 

 

 
2 นาที 

 
2 นาที 

 
2 นาที 

 
 6. คัดแยกเม็ดสี 

สถานีที ่18 คดัแยกเม็ดสีแดง 
และสีเหลือง 
สถานีที ่19 คดัแยกเม็ดสีแดง  
สีเหลือง และสีขาว 
สถานีที ่20 คดัแยกเม็ดสีแดง  
สีเหลือง สีขาว และสีม่วง  

 
3 
 
3 
 
3 

 
2 
 
2 
 
2 

 
15 วินาที 

 
15 วินาที 

 
15 วินาที 

 

 
2 นาที 

 
2 นาที 

 
2 นาที 
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แบบฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู้ 
 

แบบฝึกที ่1 โยน-รับลูกบอลสี มี 3 สถานี 
วิธีปฏิบติั 1. โยนลกูบอลใหผู้ท้ดลองรบัโดยใชท้ัง้สองมือรบัลกูแลว้น าลกูบอลแต่ละสีวางลงในแกว้ 
                   ระยะห่างจากจุดโยนลกูบอลสีไปยงัจุดรบัลกูบอลสีมีระยะทาง 1 เมตร โดยจะมีบอล  
                  ทัง้หมดจ านวน 5 ลกู ลกูละสี จะท าการโยนใหผู้ร้บั จ านวน3ลกู 
วิธีปฏิบติั 2.โยนลกูบอลใหผู้ท้ดลองรบัโดยใชม้ือขา้งที่ถนดัรบัลกูแลว้น าลกูบอลแต่ละสีวางลงใน 
                  แกว้ ระยะห่างจากจดุโยนลกูบอลสีไปยงัจดุรบัลกูบอลสีมีระยะทาง 1 เมตร โดยจะมี 
                  บอลทัง้หมดจ านวน 5 ลกู ลกูละสีจะท าการโยนใหผู้ร้บั จ านวน 3 ลกู 
วิธีปฏิบติั 3.โยนลกูบอลใหผู้ท้ดลองรบัโดยใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัรบัลกูแลว้น าลกูบอลแต่ละสีวางลง 
                  ในแกว้ ระยะห่างจากจดุโยนลกูบอลสีไปยงัจดุรบัลกูบอลสีมีระยะทาง 1 เมตร โดยจะ 
                  มีบอลทัง้หมดจ านวน 5 ลกู ลกูละสีจะท าการโยนใหผู้ร้บั จ านวน 3 ลกู 
 

 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         ภาพประกอบ 1 การเตรียมรบัลกู        ภาพประกอบ 2 การรบัลกูลงแกว้สี 
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แบบฝึกที ่2  โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว มี 3 สถานี 
วิธีปฏิบติั 1.โยนลกูเทเบิลเทนนิสเหนือศีรษะแลว้จบัแกว้ที่วางบนโต๊ะใชม้ือทัง้สองขา้งจบัแกว้ 

เพื่อรบัลกูเทเบิลเทนนิส 
วิธีปฏิบติั 2.โยนลกูเทเบิลเทนนิสเหนือศีรษะแลว้จบัแกว้ที่วางบนโต๊ะใชม้ือขา้งที่ถนดัจบัแกว้ 

เพื่อรบัลกูเทเบิเทนนิส 
วิธีปฏิบติั 3.โยนลกูเทเบิลเทนนิสเหนือศีรษะแลว้จบัแกว้ที่วางบนโต๊ะใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดัจบัแกว้ 

เพื่อรบัลกูเทเบิลเทนนิส 
 

ภาพประกอบ 3 ท่าเตรียม               ภาพประกอบ 4 ลกัษณะการโยน       ภาพประกอบ 5 ลกัษณการรบั  
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แบบฝึกที ่3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้ มี 4 สถานี 
วิธีปฏิบติั 1. ใหผู้ท้ดลองจบัลกูเทนนิสใหล้กัษณะคว ่ามือ ยืนกลางแขน เป็นเสน้ตรงขนานกบัพืน้ 
   และใหผู้ท้ดลองอีกคนยืนตรงหนา้ผูท้ดลองที่จบัลกูเทนนิส ระยะความห่าง 1 เมตร 
โดยจะปลอ่ยลกูเทนนิส 1 ลกู และรบัลกูเทนนิสโดยใชม้ือทัง้สองขา้ง 
วิธีปฏิบติั 2. ใหผู้ท้ดลองจบัลกูเทนนิสใหล้กัษณะคว ่ามือ ยืนกลางแขน เป็นเสน้ตรงขนานกบัพืน้ 

  และใหผู้ท้ดลองอีกคนยืนตรงหนา้ผูท้ดลองที่จบัลกูเทนนิส ระยะความห่าง  
 1 เมตรโดยจะปล่อยลกูเทนนิส 1 ลกู และรบัลกูเทนนิสโดยใชม้ือขา้งที่ถนดั 

วิธีปฏิบติั 3.  ใหผู้ท้ดลองจบัลกูเทนนิสใหล้กัษณะคว ่ามือ ยืนกลางแขน เป็นเสน้ตรงขนานกบัพืน้ 
                    และใหผู้ท้ดลองอีกคนยืนตรงหนา้ผูท้ดลองที่จบัลกูเทนนิส ระยะความห่าง 1 เมตร 
                    โดยจะปล่อยลกูเทนนิส 1 ลกู และรบัลกูเทนนิสโดยใชม้ือขา้งที่ไม่ถนดั 
วิธีปฏิบติั 4. ใหผู้ท้ดลองจบัลกูเทนนิสใหล้กัษณะคว ่ามือ ยืนกลางแขน เป็นเสน้ตรงขนานกบัพืน้ 
 และใหผู้ท้ดลองอีกคนยืนตรงหนา้ผูท้ดลองที่จบัลกูเทนนิส ระยะความห่าง 1 เมตร 
   โดยจะปลอ่ยลกูเทนนิส 2 ลกู และรบัลกูเทนนิสโดยใชม้ือทัง้สองขา้ง 
 

ภาพประกอบ 6 ท่าเตรียม  ภาพประกอบ 7 ท่าปลอ่ยลกู ภาพประกอบ 8 ท่าการรบัลกู
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แบบฝึกที ่4  โยนลูกเทนนิสกระดอนก าแพง มี 4 สถานี 
วิธีปฏิบติั 1. ใหผู้ท้ดลองยืนท่าเตรียมพรอ้มหนัหนา้เขา้หาก าแพงโดยยืนห่างจากก าแพงเป็น 
 ระยะ 1 เมตร โยนลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ถนดัและรบัลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ถนดั 
วิธีปฏิบติั 2. ใหผู้ท้ดลองยืนท่าเตรียมพรอ้มหนัหนา้เขา้หาก าแพงโดยยืนห่างจากก าแพงเป็น  

  ระยะ 1 เมตรโยนลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ถนดัและรบัลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ไม่ถนดั 
วิธีปฏิบติั 3. ใหผู้ท้ดลองยืนท่าเตรียมพรอ้มหนัหนา้เขา้หาก าแพงโดยยืนห่างจากก าแพงเป็น  

  ระยะ 1 เมตรโยนลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ไม่ถนดัและรบัลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ถนดั 
วิธีปฏิบติั 4. ใหผู้ท้ดลองยืนท่าเตรียมพรอ้มหนัหนา้เขา้หาก าแพงโดยยืนห่างจากก าแพงเป็น  
  ระยะ 1 เมตรโยนลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ไม่ถนดัและรบัลกูเทนนิสดว้ยมือขา้งที่ไม่ 
                   ถนดั 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ท่าเตรียม           ภาพประกอบ 10 ท่าการโยนลกู       ภาพประกอบ 11 ท่ารบัลกู 
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แบบฝึกที ่5  วิ่งแตะกระป๋องสี มี 3 สถานี 
วิธีปฏิบติั 1. วิ่งแตะกระป๋องสี 3 สี รูปแบบสามเหลี่ยม ใหผู้ท้ดลองยืนท่าเตรียมในจุดเริ่มตน้ 
                  ห่างจากกระป๋องสีเป็น ระยะทาง 1 เมตร และแต่ละกระป๋องสีจะมีความห่างกระป๋อง 
                  ละ 50 เซนติเมตรจะมีผูค้วบคมุคอยยกบตัรสีใดสีหนึ่ง แบบสุม่ขึน้ 1 สี เพื่อเป็น 
                  สญัญาณใหผู้เ้ขา้รบัทดลองวิ่งไปแตะกระป๋องสีเดียวกนันัน้ 
วิธีปฏิบติั 2. วิง่แตะกระป๋อง 4 สี รูปแบบสี่เหลี่ยม ใหผู้ท้ดลองยืนท่าเตรียมในจุดเริ่มตน้ ห่างจาก  
                  กระป๋องสีเป็น ระยะทาง 1 เมตร และแต่ละกระป๋องสีจะมีความห่างกระป๋องละ  
                  50 เซนติเมตรจะมี ผูค้วบคมุคอยยกบตัรสีใดสีหนึ่ง แบบสุม่ขึน้ 1 สี เพื่อเป็นสญัญาณ  
                  ใหผู้เ้ขา้รบัทดลองวิ่งไปแตะกระป๋องสีเดียวกนันัน้ 
วิธีปฏิบติั 3. วิ่งแตะกระป๋องสี 5 สี รูปแบบครึง่วงกลม ใหผู้ท้ดลองยืนท่าเตรียมในจุดเริ่มตน้ ห่าง 
                   จากกระป๋องสีเป็น ระยะทาง 1 เมตร และแต่ละกระป๋องสีจะมีความห่างกระป๋องละ 
                  50 เซนติเมตรจะมี ผูค้วบคมุคอยยกบตัรสีใดสีหนึ่ง แบบสุม่ขึน้ 1 สี เพื่อเป็นสญัญาณ 
                  ใหผู้เ้ขา้รบัทดลองวิ่งไปแตะกระป๋องสีเดียวกนันัน้ 
 

 

 ภาพประกอบ 12 ท่าเตรียม       ภาพประกอบ 13 แตะกระป๋องสี    ภาพประกอบ 14 ท่ากลบัมจดุเริ่มตน้ 
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แบบฝึกที ่6 คัดแยกเม็ดสี มี 3 สถานี 
วิธีปฏิบติั 1. ใหผู้ท้ดลองคดัแยกเม็ดสี แดง และ สีเหลืองออกจาเม็ดสีต่างๆที่ปะปนกนั 
                      โดยจะน าเม็ดสี แดง 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ยกนัและเม็ดสีเหลือง 5 เม็ด 
                      มารวมอยู่ดว้ยกนั 
วิธีปฏิบติั 2. ใหผู้ท้ดลองคดัแยกเม็ดสี แดง สีเหลือง และขาว ออกจาเม็ดสีต่างๆที่ปะปนกนั 
                      โดยจะน าเม็ดสี แดง 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ยกนัและเม็ดสีเหลือง 5 เม็ด 
                      มารวมอยู่ดว้ยกนัและสีฟ้า 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ยกนั 
วิธีปฏิบติั 3. ใหผู้ท้ดลองคดัแยกเม็ดสี แดง สีเหลือง ขาว สีม่วง ออกจาเม็ดสีต่างๆที่ปะปนกนั 
                      โดยจะน าเม็ดสี แดง 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ยกนัและเม็ดสีเหลือง 5 เม็ด 
                      มารวมอยู่ดว้ยกนั สีฟ้า 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ยกนัและสีม่วง 5 เม็ดมารวม 
                       อยู่ดว้ยกนั 

  
ภาพประกอบ 15 ท่าเตรียม         ภาพประกอบ 16 ขณะจดัเรยีง        ภาพประกอบ 17 สิน้สดุการเรียง 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบทดสอบการเรียงแก้ว แบบไซเคิล (Cycle) 
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แบบทดสอบการเรียงแก้ว แบบไซเคิล 
 

แบบทดสอบการเรียงแกว้แบบไซเคิล 3 รูปแบบดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ซึ่งผูเ้ลน่ตอ้งจ ารูปแบบการเล่นใหไ้ด ้และตอ้งฝึกซอ้มเป็นประจ าโดยเริ่มจากการเลน่แบบชา้ๆก่อน 

เพื่อเป็นการจดัระบบระเบียบความคิด จากนัน้จึงค่อยเพิ่มความเรว็ขึน้ 

 

 

 

 

รูปที่ 1 รูปแบบ 3-6-3 

 

รูปที่ 2 รูปแบบ 6-6 

 

รูปที่ 3 รูปแบบ 1-10-1 
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การเรียงแก้วแบบ 3-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่1 เริ่มตน้ดว้ยการวางแกว้ตามภาพตวัอย่าง 

 

 

 

 

 
 
 

ค าอธิบาย 1.1 วางแกว้ดา้นซา้ย 3 ใบ (หมายเลข 1) 

     1.2 วางแกว้ตรงกลาง 6 ใบ (หมายเลข 2) 

                  1.3 วางแกว้ดา้นขวา 3 ใบ (หมายเลข 3) 

 

 

 
 
 

รูปที่ 4 รูปแบบ 3-6-3 

 

รูปที่ 5 รูปแบบ 3-6-3 
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ขั้นตอนที ่2 วิธีเรียงแกว้หมายเลข 1 ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 2.1 เริ่มจากแกว้ดา้นซา้ยมือก่อน(หมายเลข 1) 

     2.2 ใชม้ือขวาหยิบแกว้ 1 ใบ วางลงขา้งขวา(หมายเลข 1) 

     2.3 ใชม้ือซา้ยหยิบแกว้ 1 ใบ จากฝ่ังซา้ยมาวางบนระหว่างแกว้ทัง้สองใบ(หมายเลข 1) 
 
ขั้นตอนที ่3 วิธีเรียงแกว้หมายเลข 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ค าอธิบาย 3.1 ใชม้ือขวาหยิบแกว้ 3 ใบแรกนบัจากใบบนสดุ 

     3.2 ใชม้ือซา้ยหยิบแกว้ 2 ใบ ถดัมาหลงัจากนัน้จะเหลือแกว้วางไว ้1 ใบ  
           (แกว้หมายเลข 0) 
     3.3 เริ่มจากใชม้ือขวาจบัแกว้หมายเลข 1 หนึ่งใบวางลงดา้นขวาระหว่าง  
          (แกว้หมายเลข 0) 
     3.4 ใชม้ือซา้ยจบัแกว้หมายเลข 2 หนึ่งใบวางลงดา้นซา้ยระหว่างแกว้หมายเลข 0 
     3.5 ใชม้ือขวาจบัแกว้หมายเลข 3 หนึ่งใบวางลงบนแกว้หมายเลข 0 และ 1 
     3.6 ใชม้ือซา้ยหยิบแกว้หมายเลข 4 หนึ่งใบวางลงบนแกว้หมายเลข 2 และ 0 

  

  

1 3 2 
รูปที่ 6 การรียงแกว้ 3 ใบ 

 

รูปที่ 7 การรียงแกว้ 6 ใบ 
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     3.7 ใชม้ือขวาวางแกว้ใบสดุทา้ยหมายเลข 5 ลงบนแกว้หมายเลข 4 และ 3 
 
ขั้นตอนที ่4 วิธีเรียงแกว้หมายเลข 3 ดงันี ้

 

 

 

 
 

 

ค าอธิบาย 4.1 เริ่มจากแกว้ดา้นซา้ยมือก่อน 

     4.2 ใชม้ือขวาหยิบแกว้ 1 ใบ วางลงขา้งขวา 

     4.3 ใชม้ือซา้ยหยิบแกว้ 1 ใบ จากฝ่ังซา้ยมาวางบนระหว่างแกว้ทัง้สองใบ 

ขั้นตอนที ่5 จึงกลายเป็นรูปแบบ 3-6-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

รูปที่ 8 การรียงแกว้ 3 ใบ 

 

รูปที่ 9 หลงัจากเรียงเสรจ็ในรูปแบบ 3-6-3 

 

1 3 2 
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การเก็บแก้ว รูปแบบ 3-6-3 
ขั้นตอนที ่6  วิธีดาวนส์แต็คหมายเลข 1 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย  6.1 เริ่มเก็บแกว้จากดา้นซา้ยมือก่อนเป็นอนัดบัแรก (หมายเลข 1) 

     6.2 ใชม้ือขวาจบัแกว้ใบบนสดุโดยวางซอ้นแกว้ใบดา้นขวา 
     6.3 ใชม้ือซา้ยจบัแกว้ดา้นซา้ยน ามาวางซอ้นแกว้ที่อยู่ดา้นขวา 

 
ขั้นตอนที ่7 วิธีดาวนส์แต็คหมายเลข 2 ดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ค าอธิบาย 7.1 ใชม้ือขวาจบัแกว้ใบบนสดุ (หมายเลข 2) 

     7.2 ใชม้ือซา้ยจบัแกว้ฝ่ังซา้ยรองลงมาจากแกว้ใบบนสดุ 
     7.3 ใชม้ือทัง้สองขา้งที่จบัแกว้รวบแกว้ลงมาเป็นเสน้ตรงพรอ้มกนัโดยจะเหลือแกว้หนึ่ง 
          ใบตรงกลาง 

 

 
1 

รูปที่ 10 การเก็บแกว้ 3 ใบ 

 

2 

รูปที่ 11 การเก็บแกว้ 6 ใบ 
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    7.4 ใชม้ือหยิบแกว้ 3 ใบ จากทางดา้นขวาวางซอ้นแกว้ใบตรงกลาง 
    7.5 ใชม้ือซา้ยหยิบแกว้ 2 ใบ จากทางดา้นซา้ยวางซอ้นแกว้สว่นที่เหลือ 

 
ขั้นตอนที ่8  วิธีดาวนส์แต็คหมายเลข 3 ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าอธิบาย 8.1 เริ่มเก็บแกว้จากดา้นซา้ยมือก่อนเป็นอนัดบัแรก 

     8.2 ใชม้ือขวาจบัแกว้ใบบนสดุโดยวางซอ้นแกว้ใบดา้นขวา 
     8.3 ใชม้ือซา้ยจบัแกว้ดา้นซา้ยน ามาวางซอ้นแกว้ที่อยู่ดา้นขวา 

 

ขั้นตอนที ่9  หลงัจากท าการดาวนส์แต็คเสรจ็จะเป็นดงัภาพตวัอย่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
3 

รูปที่ 12 การเก็บแกว้ 3 ใบ 

 

รูปที่ 13 หลงัจากเก็บแกว้เสร็จในรูปแบบ 3-6-3 
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การเรียงแก้วแบบ 6-6 

 

 

 

ขั้นตอนที ่1 เริ่มตน้ดว้ยการวางแกว้ดงัภาพตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที2่ ยา้ยแกว้หมายเลข 3 มาซา้ยมือเพื่อจะท าการเรียงแกว้ 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 2.1 ยา้ยแกว้หมายเลข 3 มาซา้ยมือเพื่อจะท าการเรียงแกว้รูปแบบเป็น 6-6 

 

รูปที่ 14  การเรียงแกว้ในรูปแบบ 6-6 

 

รูปที่ 15 เริ่มจากวางแกว้ในรูปแบบ 3-6-3 

 

รูปที่ 16 เริ่มวางแกว้ในรูปแบบ 3-3-6 
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ขั้นตอนที ่3 ท าการ เรียงแกว้ แถวท่ี 1 และ 3 ใหเ้ป็นดงัภาพตวัอย่าง 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ค าอธิบาย 3.1 เริ่มใชม้ือขวาหยิบแกว้ 3 ใบ ของแถวหมายเลข 3  

     3.2 ใชม้ือซา้ยหยิบแกว้ 2 ใบ จากแถวหมายเลข 1 จะเหลือแกว้ 1 ใบ  

            วางขา้งแถวหมายเลข 2 

     3.3 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 1 หนึ่งใบ วางลงดา้นขวาระหว่างแกว้หมายเลข 0 

     3.4 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 2 หนึ่งใบ วางลงดา้นซา้ยระหว่างแกว้หมายเลข 0 

     3.5 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 3 หนึ่งใบ บนแกว้ระหว่างหมายเลข 0 และ 1 

     3.6 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 4 หนึ่งใบ บนแกว้ระหว่างหมายเลข 0 และ 2 

     3.7 ใชม้ือขวาวางแกว้ใบสดุทา้ยหมายเลข 5 ลงบนแกว้หมายเลข 4 และ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 17 เริ่มเรียงแกว้ในรูปแบบ 6-6 
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ขั้นตอนที ่4 ท าการเรียงแกว้ แถวท่ี 2 ใหเ้ป็นดงัภาพตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบาย 4.1 เริ่มใชม้ือขวาหยิบแกว้ 3 ใบ ของแถวหมายเลข 2   

     4.2 ใชม้ือซา้ยหยิบแกว้ 2 ใบ จากแถวหมายเลข 2 จะเหลือแกว้ 1 ใบ  
     4.3 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 1 หนึ่งใบ วางลงดา้นขวาระหว่างแกว้หมายเลข 0 
     4.4 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 2 หนึ่งใบ วางลงดา้นซา้ยระหว่างแกว้หมายเลข 0 
     4.5 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 3 หนึ่งใบ บนแกว้ระหว่างหมายเลข 0 และ 1 
     4.6 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 4 หนึ่งใบ บนแกว้ระหว่างหมายเลข 0 และ 2 
     4.7 ใชม้ือขวาวางแกว้ใบสดุทา้ยหมายเลข 5 ลงบนแกว้หมายเลข 4 และ 3 

 
 
 
 
 

 

รูปที่ 18 เริ่มเรียงแกว้ในรูปแบบ 6-6 
2 
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ขั้นตอนที ่5 ท าการ ดาวนส์แต็ค 6-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 5.1 เริ่มจากฝ่ังซา้ยก่อน ใชม้ือขวาจบัแกว้ใบบนสดุ (หมายเลข 1) 

     5.2 ใชม้ือซา้ยจบัแกว้ฝ่ังซา้ยรองลงมาจากใบบนสดุ 

     5.3 ใชม้ือทัง้สองขา้งที่จบัแกว้ รวบแกว้ลงมาเป็นเสน้ตรงพรอ้มกนัโดยจะเหลือแกว้  

           1 ใบตรงกลาง 

                  5.4 ใชม้ือซา้ยท่ีก าลงัจบัแกว้ 2 ใบ น ามาวางซอ้นกนักบัแกว้ใบตรงกลาง 
 

 

 

 

 

 

 1 2 

1 2 

รูปที่ 19 เริ่มเก็บแกว้ในรูปแบบ 6-6 
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ขั้นตอนที ่5 ท าการเก็บแกว้ 6-6 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 5.5 ใชม้ือทัง้สองขา้งจบัแกว้ฝ่ังซา้ยที่เพิ่งรวบเสรจ็มารวบแกว้ที่อยู่ฝ่ังขวามือ 
เป็นเสน้ตรงจะเหลือแกว้ใบตรงกลาง 1 ใบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 20 เก็บแกว้ในรูปแบบ 6-6 

1 2 

2 
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ขั้นตอนที ่5 ท าการเก็บแกว้ 6-6 (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ค าอธิบาย 5.6 มือซา้ยจะถือแกว้ 5 ใบ และมือขวาจะถือแกว้ 6 ใบ โดยใชม้ือซา้ยวางซอ้นไป 
ที่แกว้ใบตรงกลางและใชม้ือขวา ซอ้นแกว้ส่วนที่เหลือลกัษณะแกว้จะเป็นแถวเดียวกนั 
ทัง้หมด 12 ใบ 
 
การเรียงแก้วแบบ 1-10-1 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 20 เริ่มเก็บแกว้เป็นรูปแบบ 12 

รูปที่ 21 รูปแบบ 1-10-1 
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ขั้นตอนที ่1  วางแกว้ขา้งละ 1 ใบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 1.1 ใชม้ือหยิบแกว้ขึน้มาวางไวข้า้งละ 1 ใบ ใหใ้บหน่ึงคว ่าและอีกใบหนึ่งหงาย  

                        (ขา้งใดก็ไดต้ามความถนดั) และตอนนีจ้ะเหลือแกว้ 10 ใบอยู่ตรงกลาง 

ขั้นตอนที ่2 เรียงแกว้ 10 ใบ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 22 เริ่มเรียงแกว้เป็นรูปแบบ 1-10-1 

รูปที่ 23 เริ่มเรียงแกว้เป็นรูปแบบ 1-10-1 
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ค าอธิบาย 2.2 ใชม้ือขวาหยิบแกว้ 5 ใบ และใชม้ือซา้ยหยิบแกว้ 4 ใบ โดยจะเหลือแกว้  
                         1 ใบตรงกลาง 
                  2.3 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 1 ดา้นขวามือขา้งแกว้หมายเลข 0 
                  2.4 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 2 ดา้นซา้ยมือขา้งแกว้หมายเลข 0  
                  2.5 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 3 ขา้งแกว้หมายเลข 1 
 
ขั้นตอนที ่2  เรียงแกว้ 10 ใบ (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 
 

ค าอธิบาย 2.6 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 4 บนก่ึงกลางระหว่างแกว้หมายเลข 0 และ 1 
     2.7 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 5 บนกึ่งกลางระหว่างแกว้หมายเลข 1 และ 3 
     2.8 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 6 บนกึ่งกลางระหว่างแกว้หมายเลข 2 และ 0 
     2.9 ใชม้ือขวาวางแกว้หมายเลข 7 บนกึ่งกลางระหว่างแกว้หมายเลข 4 และ 5  
     2.10 ใชม้ือซา้ยวางแกว้หมายเลข 8 บนกึ่งกลางระหว่างแกว้หมายเลข 6 และ 4  
     2.11 ใชม้ือซา้ยวางแกว้ใบสดุทา้ยไวบ้นสดุ ระหว่างแกว้หมายเลข 8 และ 7 
 

 

 

 

 

 

รูปที่ 23 เรียงแกว้เป็นรูปแบบ 1-10-1 
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ขั้นตอนที ่3 ท าการเก็บแกว้ 10 ใบ โดยจบการเรียงแกว้แบบ3-6-3 เป็นการท าไซเคิลเป็นอนัเสรจ็

สมบรูณ ์  

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 3.1 ใชม้ือซา้ยและมือขวาหยิบแกว้ที่คว ่าและหงายในตอนแรกขึน้มา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าอธิบาย 3.2 จะท าการรวบแกว้เป็นเสน้ตรงโดยมือขวาจะเริ่มตน้ดว้ยแกว้หมายเลข 9 และ 

มือซา้ยจะเริ่มตน้ดว้ยแกว้หมายเลข 8  

รูปที่ 24 เรียงแกว้เป็นรูปแบบ 1-10-1 

รูปที่ 25 การเก็บแกว้เป็นรูปแบบ 3-6-3 
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ขั้นตอนที ่3 ท าการดาวนส์แต็คแกว้ 10 ใบโดยจบดว้ยสแต็ค3-6-3 เป็นการท าไซเคิลเป็นอนัเสรจ็

สมบรูณ(์ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ค าอธิบาย 3.3 มือขวาจะมีแกว้ 5 ใบส่วนมือซา้ยจะหยิบแกว้ 1 ใบ และปลอ่ยแกว้  

                       3 ใบไวอ้ยู่ทางดา้นขวา 

     3.5 ใชม้ือซา้ยรวบแกว้ที่อยู่ทางซา้ยมือลงเป็นเสน้ตรง จากนัน้จะเหลือแกว้ 1 ใบอยู่ตรง 

           กลาง ใชม้ือขวารวบแกว้ไปยงัแถวกลางเป็นอนัเสรจ็สิน้ 

 

ขั้นตอนที ่4 เสรจ็สิน้ของการเรียงแกว้แบบ Cycle จะกลบัมาอยู่ในรูปแบบของ 3-6-3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 26 การเก็บแกว้เป็นรูปแบบ 3-6-3 

รูปที่ 27  รูปแบบ 3-6-3 
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ภาคผนวก จ 
 

ผลการประเมินเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัยจากผู้เช่ียวชาญ 
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ผลการประเมินเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญ 
เพ่ือความเข้าใจของผู้ทีจ่ะน าวิจัยเล่มนีไ้ปศึกษาต่อ ผู้วิจัยได้จ าแนกวิธีการหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือดังนี้ 

1. โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลมาตรวจสอบคณุภาพความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาจากผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความสอดคลอ้งกบัจดุประสงคข์องโปรแกรมฝึกเวลาในการตอบสนองโดยใชเ้กณฑก์ าหนดคะแนน
ความคิดเห็นดงันี ้

คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าโปรแกรมฝึกนัน้วดัไดส้อดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
คะแนน   0 เมื่อไม่แน่ใจว่าโปรแกรมฝึกนัน้วดัไดส้อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์

             คะแนน  -1เมื่อแน่ใจว่าโปรแกรมฝึกนัน้วดัไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
ผูว้ิจยัน าผลการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญมาค านวณแต่ละขอ้ เพื่อหาค่าดชันี

ความสอดคลอ้งระหว่างโปรแกรมฝึกกบัจดุประสงค ์(IOC) เท่ากบั 1.00 
ตาราง 1  ผลการประเมินโปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบ 

เวลาในการเรียงแกว้แบบไซเคิล 

 
 
                        รายการ 

  
 
ผูเ้ชี่ยวชาญ 
 

 
 
ผล 
ลพัท ์

 
 
ระดบัความ 
เหมาะสม 

1.โปรแกรมฝึกการถ่ายโยงการเรียนรู ้ 1 2 3 4 5 

1.1 โยน-รบัลกูบอลสี 1 1 1 1 1 1.00  
1.2 โยนลกูเทเบิลเทนนิสลงแกว้ 1 1 1 1 1 1.00  

1.3.ปล่อยลกูเทนนิสกระดอนพืน้ 1 1 1 1 1 1.00  
1.4 โยนลกูเทนนิสกระดอนก าแพง 1 1 1 1 1 1.00  
1.5.วิ่งแตะกระป๋องสี 1 1 1 1 1 1.00  
1.6.คดัแยกเม็ดสี 1 1 1 1 1 1.00  

รวม      1.00 น าไปใชไ้ด ้

2.แบบทดสอบเวลาในการเรียงแกว้แบบ
ไซเคิล 

1 1 1 1 1 1.00  

                          รวม       1.00 น าไปใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฉ 
 

ข้อมูลดิบ 
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ข้อมูลดิบ 
 

                                    กลุ่มทดลอง 

จ านวน ก่อนการฝึก หลังการฝึก
สัปดาหท์ี2่ 

หลังการฝึก
สัปดาหท์ี4่ 

หลังการฝึก
สัปดาหท์ี6่ 

หลังการฝึก
สัปดาหท์ี8่ 

1 137 155 100 83 67 

2 142 200 104 89 71 
3 132 107 95 80 69 

4 143 122 102 91 72 
5 129 111 97 79 60 
6 138 109 98 84 63 
7 136 113 92 81 73 
8 140 102 90 77 117 

9 120 100 90 80 64 
10 127 106 89 75 119 
11 135 99 87 70 115 
12 142 109 93 80 69 
13 131 102 92 79 67 
14 133 114 90 83 60 
15 128 108 87 80 62 

 X =  134.20 X = 109.13 X = 93.73 X = 80.73 X = 64.00 
 S.D. = 6.51 S.D. = 6.88 S.D. = 5.37 S.D. = 5.10 S.D. = 5.59 
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ข้อมูลดิบ 

 

                                    กลุ่มควบคุม 

จ านวน ก่อนการฝึก หลังการฝึก
สัปดาหท์ี2่ 

หลังการฝึก
สัปดาหท์ี4่ 

หลังการฝึก
สัปดาหท์ี6่ 

หลังการฝึก
สัปดาหท์ี8่ 

1 135 114 109 98 80 

2 143 132 112 92 83 

3 135 120 110 101 90 

4 146 135 107 99 85 

5 134 120 111 95 82 

6 137 130 105 97 86 

7 136 116 105 90 79 

8 138 122 100 93 75 

9 132 117 106 89 71 

10 135 114 109 98 80 

11 143 132 112 92 83 

12 135 120 110 101 90 

13 146 135 107 99 85 

14 134 120 111 95 82 

15 137 130 105 97 86 

 X = 134.86 X = 120.26 X = 105.00 X = 94.06 X = 79.46 
 S.D. =6.09 S.D. = 8.43 S.D. = 5.16 S.D. = 5.13 S.D. = 7.72 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายณฐัวฒุิ รมฤทธา 
วัน เดือน ปี เกิด 12 พฤศจิกายน 2535 
สถานทีเ่กิด สกลนคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2550 มธัยมศกึษาปีที่ 3  

จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู จงัหวดัสกลนคร  
พ.ศ.2553 มธัยมศกึษาปีที่ 6  
จากโรงเรียนสกลราชวิทยานุกลู จงัหวดัสกลนคร  
พ.ศ. 2558  การศึกษาบณัฑิต (คณะพลศกึษา)  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2562 การศึกษามหาบณัฑิต (คณะพลศกึษา)  
จากมหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 246/2 หมู่ที่ 13 บา้นหนองทรายขาว ต าบลธาตเุชิงชมุ   
อ าเภอเมือง จงัหวดัสกลนคร   
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