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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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
เด็กประถมศึกษาอายุ 6-12 ปี เป็ นวัยที่ควรได้รบั การพัฒนาในทุกทุกด้าน เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต การพัฒนาจะมีส่วนสาคัญที่จะขาดไปเสียมิได้คือ
การพัฒ นาในการตอบสนองสาหรับเด็ก การตอบสนองนั้นเกิดขึน้ กับเด็กตั้งแต่แรกเกิดแล้วจะ
พัฒนาเพิ่มขึน้ ตามช่วงอายุของเด็กแต่ละคนหรือมากขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์และวุฒิภาวะของเด็ ก
แต่ละคน (ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 2560) ซึ่งการตอบสนองจะส่งผลต่อการ
เรียนรู ก้ ารเคลื่ อ นไหวต่าง ๆ รวมไปถึ งการออกกาลัง กายและการเล่น กี ฬ าได้ดีขึ น้ กี ฬ าต่าง ๆ
ส าหรับ เด็ ก จึ ง จ าเป็ นต้อ งมี ก ารตอบสนองเข้า มาเกี่ ย วข้อ งทั้ ง สิ ้น ได้แ ก่ กี ฬ าฟุ ต บอล กี ฬ า
วอลเลย์บอล กีฬาเซปั กตะกร้อ กีฬาเทเบิลเทนนิส และกีฬาเรียงแก้ว เป็ นต้น ทั้งนีก้ ีฬาเรียงแก้ว
เป็ นกีฬาที่ได้ถกู นามาใช้ในวิชาพลศึกษาจานวนมากเพื่อเพิ่มทักษะพืน้ ฐานของการเคลื่อนไหวของ
กล้ามเนือ้ เช่น ความสัม พันธ์ระหว่าง มือและตา ความชานาญในการใช้มือทั้งสองข้าง รวมถึง
ความรวดเร็วและการมี ส มาธิ (Udermann Murray Mayer Sagendorf, 2004) กี ฬ าเรีย งแก้ว
ประกอบด้วยแก้ว 12 ใบ โดยจะต้องเรียงแก้วและเก็บแก้วตามรูปแบบอย่างถูกต้องตามกติกา เริ่ม
จากโครงสร้า งอย่ า งง่ า ย 3 ถ้ว ย 2 ถ้ว ยฐานพร้อ ม 1 ด้า นบน โดยใช้ก ารเคลื่ อ นไหวที่ ช ้า และ
ระมั ด ระวั ง เพื่ อ การจั ด เรี ย งที่ ซับ ซ้ อ นมากขึ ้น (3-6-3) ใช้ก ารกระท าที่ ร วดเร็ ว ที่ ต้อ งใช้ก าร
ประสานงานสูง ตามล าดับและการเคลื่อนไหวที่แม่นยาด้วยมื อทั้งสองข้างเข้ามาเกี่ ยวข้อง (Li
Coleman Ransdell Irwin, 2011) การพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ให้ทางาน
ได้รวดเร็วและมีการตอบสนองที่ดีนนั้ สามารถฝึ กได้โดยเริ่มเรียนรูก้ ลไกการเคลื่อนไหวทั่วไปและ
ยากมากขึน้ มีความซับซ้อนตามรูปแบบการฝึ กจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้านการเรียนรูแ้ ละจดจา
นาไปสู่การการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างมือและตา ความแม่นยา ความเร็ว ซึ่งกิจกรรมที่มีความเหมาะสมกับการฝึ กช่วยให้การ
พัฒ นาการตอบสนองและการพัฒ นาทางด้านการเรียงแก้วได้ดีมากขึน้ จากเดิม (ถาวร กมุทศรี ,
2548)
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ย วกับ กี ฬ าเรี ย งแก้ว ที่ ผ่ า นมา ได้แ ก่ การศึ ก ษาของ
Udermann Murray Mayer Sagendorf (2004) เรื่อง กีฬาเรียงแก้วต่อความสัมพันธ์ระหว่างมือ
และตา รวมถึงเวลาปฎิกิริยาของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง จานวน 4 สัปดาห์ ในวิชาพลศึกษา
และติดตามผลของกีฬาเรียงแก้วในสัปดาห์ท่ี 5 เครื่องมือที่ใช้ คือ การทดสอบ Soda Pop สาหรับ
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ใช้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา และ Yardstick สาหรับใช้ในการทดสอบเวลา
ปฏิกิรยิ า พบว่ากลุ่มทดลองที่ใช้กิจกรรมเรียงแก้วหลังสัปดาห์ท่ี 5 มีความสัมพันธ์ระหว่างมือและ
ตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยาดีกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 อย่างไรก็ตามในกลุ่มควบคุมที่เรียนจะมีกิจกรรมพลศึกษาแบบปกติไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังของความสัม พันธ์ระหว่างมื อและตารวมถึงเวลาปฏิกิริยา
การศึกษาของ (Hart & Smith, 2005) เรื่อง เวลาปฏิกิริยาของการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียงแก้วใน
นั ก เรี ย นชั้น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 2 และ 4 จะพบว่ า หลั ง สั ป ดาห์ ท่ี 3 กลุ่ ม ทดลองในนั ก เรี ย น
ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มี 5 มีความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยาดีกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม และดีกว่ากลุ่มควบคุม สามารถสรุ ปได้ว่า การฝึ กกีฬาเรียงแก้วในวิชาพลศึกษามี
ประสิทธิภาพที่ดีขึน้ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 3 และ 5 สาหรับในประเทศไทยงานวิจยั เกี่ยวกับกีฬาเรียงแก้ว
พบเพียงงานวิจัยของ ภานุวัฒ น์ หนูบา้ นยาง (2555) ศึกษาเรื่อง ผลการฝึ กกีฬาเรียงแก้วที่มีต่อ
เวลาตอบสนองและเวลาปฎิกิริยาในเด็ก ซึ่งพบว่า หลังการการฝึ กกีฬาเรียงแก้วครบ 6 สัปดาห์
เวลาตอบสนองของมือกับตา และเวลาปฎิกิรยิ าของมือทัง้ สองข้างลดลง ดังนัน้ สรุปได้ว่า กีฬาเรียง
แก้วเป็ นกีฬาที่สามารถลดเวลาตอบสนองของมือกับตา และเวลาปฎิกิรยิ าของมือทัง้ สองข้างได้
การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาในปั จจุบนั มีความจาเป็ นในโรงเรียนทุกระดับ เพราะเป็ นส่วน
สาคัญในกระบวนการศึกษาที่จะช่วยในการพัฒนาส่วนต่าง ๆ กิจกรรมพลศึกษาไม่เป็ นแต่เพียง
เครื่องช่วยสร้าง พัฒนาการทางกล้ามเนือ้ ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ให้มีประสิทธิภาพ ยังช่วยกระตุน้
ความเจริญ งอกงามเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพของแต่ ล ะบุ ค คลให้เป็ น ที่ ย อมรับ ของสัง คมและ
ผลทางอ้อมทางด้านอารมณ์ สุขภาพจิต ดังนัน้ การศึกษาและพลศึกษาเป็ นเรื่องที่มี ความจาเป็ น
ในการใช้ชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะการเรียนระดับประถมศึกษาที่ม่งุ เน้นการปูพืน้ ฐานสาคัญให้แก่
ผูเ้ รียน ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาที่ดี จะต้องเริ่มการพัฒนาพืน้ ฐานให้ดีก่อน วิชาพลศึกษาเป็ น
การศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวตั ถุประสงค์ให้ผูเ้ รียนเกิดการพัฒนาตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้
ครบทุกองค์ประกอบ ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษานั้น นอกจากจะเป็ นการเรียนการสอน
เพื่ อ ให้นัก เรีย นมี ร่า งกายแข็ ง แรงแล้ว ยัง มี วิ ธี ก ารสอนและการจัด กิ จ กรรมที่ ท าให้นัก เรีย นมี
พัฒ นาการในทักษะอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนมีความเป็ นคนที่สมบูรณ์ควบคู่กันไปด้วยได้ (พุทธรัตน์
พุทธจา และสุธนะ ติงศภัทิย,์ 2559)
ผูว้ ิจยั ซึ่งเป็ นครูสอนวิชาพลศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งใน จังหวัดสกลนคร
สังเกตพบว่า นักเรียนประถมศึกษามี ความสามารถในการเคลื่อนไหวและการตอบสนองที่ไม่ ดี
เท่ าที่ ค วร มี แ นวโน้ม ในการออกก าลัง กายลดลง บางคนมี ส มรรถภาพทางกายต่ ากว่ าเกณฑ์
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นักเรียนให้ความสนใจในการออกกาลังกายโดยเฉพาะเล่นกีฬาน้อยลง และพัฒนาการของนักเรียน
บางคน ไม่เป็ นไปตามวัย
นอกจากนีก้ ารถ่ายโยงการเรียนรู ม้ ี ความส าคัญ และจาเป็ นส าหรับการเรียนในวิช าพล
ศึกษา เนื่องจาก การถ่ายโยงการเรียนรู ส้ ามารถพัฒนาการปฏิบตั ิพลศึกษาได้ดียิ่งขึน้ เป็ นการเอา
ข้อ มูล ความรู ้ กลวิธี ต ลอดจนสถานการณ์ ท่ี เคยได้รับ รู ห้ รือ ได้เรีย นรู ม้ าก่ อ นหน้า น ามาเป็ น
การเรียนรู ง้ านครัง้ ใหม่ท่ีมี ความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ก่อนหน้ าได้ ทาให้ผูเ้ รียนสามารถฝึ ก
ปฏิบัติทางพลศึกษาในครัง้ ใหม่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและง่ายขึน้ ดังนั้นงานวิจัยนีผ้ ูว้ ิจัย จึงนา
แนวคิ ด ดั ง กล่ า วมาประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้พ ลศึ ก ษากั บ การฝึ ก ความสามารถใน
การเรียงแก้ว
จากเหตุผลและความสาคัญข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงเล็งถึงเห็นความจาเป็ น ในการจัดการเรียนรู ้
พลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่ีมีต่อความสามารถในการเรียงแก้ว ขึน้ เนื่องจากยังไม่มี
การศึกษาเรื่องดังกล่าวที่ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนพลศึกษาในห้องเรียน และคาดหวังว่า
นักเรียนประถมศึกษาจะเรียนพลศึกษาด้วยความสนุกสนานและผลของการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษา
ควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู จ้ ะช่วยส่งเสริม พัฒ นาการของนักเรียนในทุกด้าน มี การพัฒ นา
ความเร็วในการตอบสนองได้ดียิ่งขึน้ และเป็ นประโยชน์ต่อตัวนักเรียนต่อไปในอนาคต
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ท้ ่ีมี ต่อ
ความสามารถในการเรียงแก้วของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่ีมี
ต่อความสามารถในการเรียงแก้วของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนเรียนและ
หลังเรียน
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรู ้ท่ีมี
ต่อความสามารถในการเรียงแก้วของนักเรียนระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม
ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ไ้ ด้เพิ่มความสามารถของการจัดการเรียนรูท้ างพลศึกษาควบคู่กับ
การถ่ายโยงการเรียนรู ท้ ่ีมีต่อความสามารถในการเรียงแก้วของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
โดยเพิ่มประสิทธิภาพของความสัมพันธ์ระหว่าง มือและตา และเวลาปฏิกิรยิ าของนักเรียน
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี ้ คือ โรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดสกลนคร นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย จานวน 36,810 คน
กลุ่มตัวอย่างทีศ่ ึกษา
เป็ นนักเรียนชายประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 จังหวัดสกลนคร โรงเรียนบ้านห้วยยาง ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposively Selected) จานวน 51 คน ใช้เกณฑ์คัดเข้าเพื่อได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 51 คน โดยการนานักเรียนชายประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 จานวน 51 คน ทาการ
ทดสอบเรียงแก้วแบบไซเคิล นาผลการทดสอบเวลาในการเรียงแก้วของนักเรียนมาเรียงลาดับจาก
นักเรียนที่มีเวลาในการเรียงแก้วดีท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ตัดลาดับ ที่ 1-10 ออกจานวน 10 คน และ
ลาดับที่ 41-51 ออกจานวน 11 คน ได้กลุม่ ตัวอย่างลาดับที่ 11-40 จานวน 30 คน หลังจากนัน้ แบ่ง
นักเรียนออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยวิธีการจับคู่เป็ นกลุ่ม (Group Matching) ได้กลุ่มทดลองที่เรียนวิชา
พลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ้ จานวน 15คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนพลศึกษาแบบ
ปกติ จานวน 15 คน
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรู ้ และการ
จัดการเรียนรูว้ ิชาพลศึกษาแบบปกติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการเรียงแก้ว
นิยามศัพท์เฉพาะ
1.การจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษา หมายถึ ง แผนการจั ด กการเรี ย นรู ้ พ ลศึ ก ษาที่
ประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนดังนี ้
1. ขั้น เตรีย ม คื อ การน าเข้า สู่บ ทเรีย นควรใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เพื่ อ เตรีย ม
นักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนทักษะหรือเรื่องต่าง ๆ
2. ขั้นสอน เป็ น ขั้น การสอนพลศึกษาหรือการสอนทักษะและเป็ น ขั้น ที่ต้องอาศัย
กระบวนการของการใช้ความรู ้ และเทคนิคของครูเป็ นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้รูถ้ ึงวิธีการและ
ท่าทางที่ถกู ต้องของการปฏิบตั ิทกั ษะต่าง ๆ และเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
3. ขั้นฝึ กหัด คือ ขั้นการฝึ ก ปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู ด้ ้วยตนเองเพิ่มเติมจากครู
สอนไป เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะความมุ่งหมายของการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเกิด
เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระทาด้วยตนเอง
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4. ขัน้ นาไปใช้ คือ ขัน้ การให้นกั เรียนได้นาทักษะที่เรียนไปแล้วมาทดลองใช้ในสภาพ
การต่าง ๆ เช่น ใช้การแข่งขันประเภทเกมเป็ นกฎกติกาง่ายๆเน้นกิจกรรมสร้างสรรค์
5. ขัน้ สรุปและสุขปฏิบตั ิ คือ ขัน้ การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนสร้างมโน
ทัศน์เป็ นครัง้ สุดท้ายทาให้เกิดความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน
2.การจัดการเรียนรู้ พลศึ กษาแบบปกติ หมายถึ ง การจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
โดยเป็ นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษา ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการสอนพลศึกษา 5
ขัน้ ตอน ได้แก่ 1. ขัน้ เตรียม 2. ขัน้ สอน 3. ขัน้ ฝึ กหัด 4. ขัน้ นาไปใช้ 5. ขัน้ สรุปและสุขปฏิบตั ิ
3.การถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง การที่บุคคลได้เรียนรูอ้ ย่างหนึ่งมาก่อน ซึ่งความรูท้ ่ี
ได้เรียนรูม้ ามีผลต่อการเรียนรูใ้ หม่หรือการกระทากิจกรรมใหม่
4.การจัดการเรียนรู้พลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู้ หมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนพลศึกษาในชัน้ เรียนของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็ นการจัดการเรียนการ
สอนพลศึกษา 5 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขั้น เตรีย ม คื อ การน าเข้า สู่บ ทเรีย นควรใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เพื่ อ เตรีย ม
นักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนทักษะหรือเรื่องต่าง ๆ
2. ขั้นสอน เป็ น ขั้น การสอนพลศึกษาหรือการสอนทักษะและเป็ น ขั้น ที่ต้องอาศัย
กระบวนการของการใช้ความรู ้ และเทคนิคของครูเป็ นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้รูถ้ ึงวิธีการและ
ท่าทางที่ถกู ต้องของการปฏิบตั ิทกั ษะต่าง ๆ และเกิดความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ
3. ขั้นฝึ กหัด คือ ขั้นการฝึ กปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู ด้ ้วยตนเองเพิ่มเติมจากครู
สอนไป เพื่อให้นักเรียนได้ฝึ กทักษะความมุ่งหมายของการเรียนการสอนและเพื่อให้นักเรียนเกิด
เรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระทาด้วยตนเอง
4. ขัน้ นาไปใช้ เป็ นขัน้ ที่ให้นกั เรียนได้นาทักษะทางด้านกีฬาที่มีออยู่ทนุ เดิมมาทาการ
ประยุกต์เข้ากับการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรูโ้ ดยใช้กีฬาเรียงแก้วมา
ประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ในการเรียนรู ้
5. ขัน้ สรุปและสุขปฏิบตั ิ คือ ขัน้ การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนสร้างมโน
ทัศน์เป็ นครัง้ สุดท้ายทาให้เกิดความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน
5.เวลาตอบสนอง หมายถึ ง ผลรวมของเวลาการเคลื่ อ นไหว หรื อ กล่ า วได้ว่ า คื อ
ช่วงเวลาของกระบวนการของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่งเริ่ม ตัง้ แต่การกระตุน้ จากสิ่งเร้ามีการรับ
รูปจาก ประสาทสัมผัส เข้าสู่กระแสประสาท กระบวนการระบบประสามทางานส่งกระแสประสาท
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มายัง (ดวงตา) ระบบกล้ามเนือ้ ที่ถูกกระตุ้น กล้ามเนือ้ ทาการเคลื่อนไหวจนถึงการเคลื่อนไหว
สิน้ สุดลง (มือ)
6.ความสามารถในการเรียงแก้ว หมายถึง ผลของการเคลื่อนไหว ในการการเรียงแก้ว
12 ใบ โดยใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ความแม่นยา และสมาธิอย่างต่อเนื่องในการเรียง
แก้วในรูปแบบต่าง ๆ
7.นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายหมายถึง นักเรียนชายระดับชัน้ ประถมศึกษา
ตอนปลายปี ท่ี 4 - 6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง จังหวัดสกลนคร
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
1. กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองจะต้องไม่รูจ้ กั กีฬาเรียงแก้วหรือเคยเรียงแก้วมาก่อน
2. ผูว้ ิจัยไม่สามารถควบคุมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของผูเ้ ข้าร่วมการ
ทดลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรูว้ ิชาพลศึกษาควบคู่กบั
การฝึ กถ่ายโยงการเรียนรู ้
2. การจัดการเรียนรูว้ ิชาพลศึกษาแบบปกติ
2. การจัดการเรียนรูว้ ิชาพลศึกษาแบบปกติ

ความสามารถในการเรียงแก้ว

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานของการวิจัย
1. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยง
การเรียนรูม้ ีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเรียงแก้ว ดีกว่าก่อนการทดลอง
2. หลังการทดลอง กลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยง
การเรียนรูม้ ีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเรียงแก้ว ดีกว่ากลุม่ ควบคุม
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
การวิจัยในครัง้ นีผ้ ูว้ ิจัยได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศดังต่อไปนี ้
1.การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษา
2.หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
3.การถ่ายโยงการเรียนรู ้
4.แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
5.ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว
6.เวลาในการตอบสนอง
7.ประวิติกีฬาเรียงแก้ว
8.วิธีฝึกการเรียงแก้วตามกฎของสมาคมกีฬาเรียงแก้วโลก
9.หลักการฝึ กซ้อมกีฬา
10.งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
10.1 งานวิจยั ในประเทศ
10.2 งานวิจยั ในต่างประเทศ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
ความหมายของการการจัดการเรียนรู้หรือการสอน
การจัด การเรีย นรู เ้ ป็ น กระบวนการที่ ล ะเอี ย ดลึ ก ซึ ง้ เพื่ อ ให้เกิ ด ผลสัม ฤทธิ์ สูง สุ ด
ครูผูส้ อนควรมีศิลปะอย่างหนึ่งค่อนข้างซับซ้อนกว่างานศิลปะอย่างอื่นเพราะมีความรอบรูใ้ นวิชา
ต่ า ง ๆ มี ค วามรู ้ในตัว นัก เรีย น รู ป แบบการสอน วิ ธี ก ารสอน อุป กรณ์ ก ารเรีย นการสอน และ
สภาพการณ์ต่ าง ๆ ทั้งนี ้ เพื่ อ ท าให้นัก เรีย นได้รบั ความรู ส้ ูง สุด การเรียนการสอนที่ เป็ น ระบบ
ครูผสู้ อนต้องรูว้ ่าตัวเองและนักเรียนของตนจะต้องพัฒนาอะไร โดยเฉพาะครูผูส้ อนต้องพัฒนาให้มี
ลักษณะของการเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ เพื่อให้ครูผูส้ อนสามารถคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือทา
เอง สรุป และสร้างความรูไ้ ด้เองจนเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู ้ และไปพัฒนานักเรียนของตนให้เป็ น
บุคคลแห่งการเรียนรูต้ ่อไป
วาสนา คุณ าอภิสิทธิ์ (2539) กล่าวว่า การสอนคือการทาให้นักเรียนเกิดความรู ส้ ึก
ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสนุกสนานและความรู ส้ ึกที่ดีต่อสิ่งที่เรียนการ
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สอนไม่ใช่ เป็ นการให้หรือถ่ายทอดเพียงอย่างเดียว แต่การสอนยังเป็ นการแลกเปลี่ยนด้วยและ
นอกจากนี ้ยัง ได้ก ล่ า วถึ ง เกี่ ย วกับ การสอนทัก ษะทางพลศึ ก ษาว่ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการสร้า ง
พัฒนาการทางกีฬาให้เกิดแก่นกั เรียน การเรียนพลศึกษาที่ใช้กีฬาวอลเลย์บอลเป็ นสื่อจากรูปแบบ
การสอนพลศึกษาที่ใช้กนั ในขัน้ ตอนวิธีการดาเนินการสอน ครูตอ้ งใช้เทคนิคสาหรับการสอนทักษะ
โดยเฉพาะคือการอธิบายและสาธิตสัน้ ๆ ต่อจากนัน้ จึงให้นักเรียนปฏิบตั ิตามด้วยการฝึ กและมีครู
คอยช่วยเหลือให้คาแนะนาตลอดเวลา
อาภรณ์ ใจเที่ ย ง (2550) กล่ าวว่ า การสอน หมายถึ ง กระบวนการปฏิ สัม พั น ธ์
ระหว่างผูส้ อนกับนักเรียนเพื่อให้นกั เรียนมีความรูต้ ามจุดประสงค์ ซึ่งต้องอาศัยทัง้ ศาสตร์และศิลป์
ของผูส้ อน
มัวร์ (Moore, 1992) กล่าวว่า การสอนคือ พฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่พยายามช่วย
ให้บคุ คลอื่น ๆ ได้เกิดการพัฒนาตนในทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) กล่าวว่า การสอนพลศึกษาควรจะได้มีการสาธิตทักษะต่าง
ๆ ในสภาพการณ์ท่ีเหมาะสมที่จะอานวยให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้ดีขึน้ ศิลปะของการสาธิตทักษะคือ
การวิเคราะห์ทัก ษะนั้น ๆ เช่ น การดิ๊กบอล อะไรคือ ปั ญ หาในการดิ๊กบอล การจับ ประสานมื อ
อย่างไร การเหยียดแขนขาทัง้ สองข้างควรต้องทาหน้าที่อย่างไรลาตัว และจุดสัมผัสบอลควรเป็ น
อย่างไร ในการเคลื่อนไหวทุกอย่าง การวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมถูกต้อง ควบคู่ไปกับการสาธิตเทคนิค
และวิธีการต่าง ๆ จึงเป็ นส่วนที่มีความสาคัญมากต่อการเรียนการสอนพลศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูพ้ ลศึกษาคือ การจัดทาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
ที่มีความถูกต้องครอบคลุมเนือ้ หา สามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน
มีความยืดหยุ่น ดังนัน้ การจัดกระบวนการเรียนรูส้ อดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเป็ นอย่าง
ดี การวางแผนที่ดีนนั้ จะต้องมีขอ้ มูลพืน้ ฐานประกอบทุกด้านโดยผ่านการวิเคราะห์ การประเมินค่า
และการตัดสินใจว่าแผนที่ได้วางไว้เมื่อประเมินแล้วผ่านเกณฑ์และเมื่อนาไปปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนที่
กาหนดไว้ในแผนนัน้ แล้วจะสาเร็จ ผูว้ างแผนก็จะต้องดาเนินการตามแผน เพื่อที่จะพัฒนานักเรียน
ให้เป็ นผูท้ ่ีมีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงค์คือ เป็ นคนดีคนเก่งและมีความสุขนัน้ ต้องมีการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นนักเรียนเป็ นสาคัญ
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วิธีสอนและการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมแนะนาการฝึ กการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมความประทับใจหลักการต่าง ๆ การชีแ้ นะ การให้คาปรึกษา หรือวิธีสอนยังเป็ นตัวเชื่อม
เนือ้ หาความรู แ้ ละประสบการณ์กับตัวนักเรียนให้เขาด้วย ครูพลศึกษาต้องวางแผนการการเรียน
การสอนกล่าวคือจะต้องมีการตั้งเป้าของการเรียน การตั้งจุดมุ่งหมายในการสอน การเลือกใช้
อุปกรณ์ดว้ ย โดยหลักการดาเนินการสอนพลศึกษาเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เสร็จสิน้ ภายใน
หนึ่งคาบเรียนเป็ นกระบวนการหรือขั้นตอนที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กันและส่งเสริม ซึ่งกันและกันโดย
ตลอด
การดาเนินการสอนพลศึกษาตามปกติจะแบ่งเป็ น 5 ขั้นตอน
1. ขั้นเตรียมจะมีอยู่สองกระบวนการคือการนากับการพัฒนา
1.1 การนาเข้าสูบ่ ทเรียนควรใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที
จุดมุ่งหมาย
1. เตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเรียนทักษะหรือเรื่องต่าง ๆ ต่อไป
หลักการ
1. เป็ นการเตรียมล่วงหน้าของครู ในการเปลี่ยนเสือ้ ผ้าการเรียกชื่อการ
ประกาศต่าง ๆ และรูปแบบของชัน้ เรียน
1.2 การพัฒ นาใช้เวลา 5-8 นาที เป็ นการบริหารร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อม
ของกายในขัน้ ต่อไป
จุดมุ่งหมาย
1.บริหารร่างกายนักเรียนเพื่อจะเคลื่อนไหวได้เต็มที่ในขัน้ ตอนต่อไป
2.เพื่อเตรียมจิตใจนักเรียนให้พร้อมที่จะเรียนถือเป็ นการสร้างแรงจูงใจ
อย่างหนึ่ง
3.เพื่อกระตุน้ การสร้างสมรรถภาพให้แก่ระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น กล้ามเนือ้ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ
หลักการ
1.ต้องบริหารร่างกายให้เพียงพอสาหรับการเรียนตลอดระยะเวลา 1 คาบ
2. อธิบายให้นกั เรียนรูเ้ ข้าใจของการบริหารร่างกายก่อนการเรียน
3. บริหารกล้ามมัดเนือ้ ใหญ่ ท่ ัวร่างกายก่อน เช่น แขนขาลาตัว แล้วจึ ง
บริหารกล้ามมัดเนือ้ ย่อยเฉพาะส่วนที่ตอ้ งใช้มากในการเรียนแต่ละคาบ
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2. ขั้นสอนสาหรับการสอนพลศึกษา
การสอนทักษะและเป็ นขัน้ ที่ตอ้ งอาศัยกระบวนการของการใช้ความรูแ้ ละเทคนิค
ของครูเป็ นอย่างมาก
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้นกั เรียนได้รูถ้ ึงวิธีการ และท่าทางที่ถกู ต้องของการปฏิบตั ิทกั ษะ
ต่าง ๆ
หลักการ
1. ใช้เวลาสอนหรือแสดงให้ดอู ย่างรวบรัด และใช้เวลาให้นอ้ ยที่สดุ
2. ต้องจัดรู ปแบบของชั้นเรียนให้นักเรียนสามารถได้ยิน และได้เห็นครู
อย่างชัดเจนและทั่วถึง
3. ควรใช้อปุ กรณ์ประกอบการอธิบายและสาธิต
4. ใช้วิธีสอนแบบรวม-แยก-รวมในการสอนทักษะซึ่งเป็ นการแยกแยะ
และแสดงถึงความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ๆ ของทักษะให้นกั เรียนเห็นอย่างชัดเจน
3. ขั้นฝึ กหัดการฝึ กหัด
เป็ นขัน้ ตอนที่สอดคล้องกับการสอนเพราะในขัน้ นีน้ กั เรียนจะได้ฝึกปฏิบตั ิเพื่อให้
เกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเองเพิ่มเติมจากครูสอนไปโดยใช้เวลา 20-25 นาที
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้นกั เรียนได้ฝึกทักษะความมุ่งหมายของการเรียนการสอน
2. เพื่อให้นกั เรียนเกิดเรียนรูด้ ว้ ยการลงมือกระทาด้วยตนเอง
3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติ และบุคลิกภาพที่ดีให้แก่นกั เรียน
หลักการ
1. การบริหารการสอน
2. การคิดค้นและการแก้ปัญหา
3. การแบ่งกลุม่ ตามความสามารถ
4. จัดกิจกรรมให้นกั เรียนทุกคนได้มีโอกาสมีสว่ นร่วมให้มากที่สดุ เท่าที่จะ
มากได้
5. ต้องให้นกั เรียนปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดเวลาของการเรียน
6. แบบฝึ กต้องมีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน
7. อัตราระหว่างนักเรียนกับอุปกรณ์ควรให้นอ้ ยที่สดุ เท่าที่จะน้อยได้
8. การฝึ กของนักเรียนควรจะแบ่งเป็ นกลุม่ กลุม่
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9. ครู ค วรเดิ น ไปดูนั ก เรีย นแต่ ล ะคนแต่ ล ะกลุ่ม อย่ า งทั่ว ถึ ง เพื่ อ แก้ไ ข
ข้อบกพร่อง และให้คาแนะนาเพิ่มเติม
10. ครู ควรให้นักเรียนได้ฝึกทักษะที่ถูกให้บ่อยครัง้ ที่สุดพยายามให้การ
เรียนเกิดการพัฒนา
11. ให้นกั เรียนได้ฝึกหัดด้วยความสนุกสนาน และมีการเคลื่อนไหวตลอด
4. ขั้นนาไปใช้จะใช้เวลาประมาณ 5-7 นาที
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อให้นักเรียนได้นาทักษะที่เรียนไปแล้วมาทดลองใช้ในสภาพการ
ต่างๆ
2. ใช้การแข่งขันประเภทเกมหรือประเภทผัดที่มีการบริหารและกฎกติกา
ง่าย ๆ เน้นกิจกรรมสร้างสรรค์
3. ครูถือโอกาสปลูกฝัง และสอนต่าง ๆ เช่น การรูจ้ กั อดทนอดกลัน้
รูจ้ กั แพ้ รูจ้ กั ชนะ และรูจ้ กั อภัย เป็ นต้น
4. ความสามัคคีพร้อมทัง้ แก้ไขพฤติกรรมทางลบด้วย
5. จูงใจให้เกิดความสนุกสนานในการมีสว่ นร่วมแข่งขัน
5. ขั้นสรุ ปและสุขปฏิบัติใช้เวลาประมาณ 10 นาที
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสรุปผลการเรียนการสอนหรือสร้างมโนทัศน์เป็ นครัง้ สุดท้าย
หลักการ
1. สรุปเกี่ยวกับการเรียนการสอน
2. ให้ปฏิบตั ิสขุ นิสยั
3. ให้นกั เรียนเลิกก่อนเวลาประมาณ 5 นาที
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐานมีหลักการที่สาคัญดังนี้(สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน, 2551)
1. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็ นเอกภาพของชาติมีจุดหมาย และมาตรฐาน
การเรียนรูเ้ ป็ นเป้าหมายสาหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู ้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พืน้ ฐานของความเป็ นไทยควบคู่กบั ความเป็ นสากล
2. เป็ นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน
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3. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่ส นองการกระจายอานาจให้สงั คมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น
4. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ ด้านสาระการเรียนรู ้ เวลาและการ
จัดการเรียนรู ้
5. เป็ นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ
6. เป็ นหลักสูตรการศึกษาสาหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
ครอบคลุมทุกกลุม่ เป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียนรู ้ และประสบการณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
สุขศึกษา และพลศึกษา เพื่อการดารงสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ย่งั ยืน สุขศึกษามุ่งเน้นให้ผเู้ รียนพัฒนาพฤติกรรม
ด้านความรู ้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกันพลศึกษา
มุ่งเน้นให้ผเู้ รียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกมและกีฬาเป็ นเครื่องมือ
ในการพัฒ นาโดยรวมทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อ
สุขภาพและกีฬา
ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจมีทกั ษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม
และกีฬา
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 4
ตัวชีว้ ัดที่ 1 ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหวในลักษณะผสมผสานได้
ทัง้ แบบอยู่กบั ที่ เคลื่อนที่ และใช้อปุ กรณ์ประกอบ
สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 1.1 การเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานทั้ง
แบบอยู่กับที่ เช่น กระโดดหมุนตัว กระโดด เหยียดตัวแบบเคลื่อนที่ เช่น ซิกแซ็ก วิ่งเปลี่ยนทิศทาง
ควบม้า และแบบใช้อปุ กรณ์ประกอบ เช่น บอล เชือก เป็ นต้น
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 ฝึ กกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ
สาระการเรียนรูแ้ กนกลางที่ 2.1 กายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ
ตัวชีว้ ดั ที่ 3 เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
สาระการเรียนรูแ้ กนกลางที่ 3.1 เกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 เล่นกีฬาพืน้ ฐานได้อย่างน้อย ชนิด 1
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สาระการเรียนรูแ้ กนกลางที่ 4.1 กีฬาพืน้ ฐาน เช่น แชร์บอล แฮนด์บอล ห่วง
ข้ามตาข่าย
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 5
ตัวชีว้ ัดที่ 1 จัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน และควบคุมตนเองเมื่อใช้
ทักษะการเคลื่อนไหวตามแบบที่กาหนด
สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 1.1 การจัด รู ป แบบการเคลื่ อ นไหวร่างกาย แบบ
ผสมผสาน และการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายทัง้ แบบอยู่กบั ที่ เคลื่อนที่ และใช้อปุ กรณ์ประกอบตาม
แบบที่กาหนด เช่น การฝึ กกายบริหาร ยืดหยุ่นขัน้ พืน้ ฐาน เป็ นต้น
ตัวชีว้ ดั ที่ 2 เล่มเกมนาไปสูก่ ีฬาที่เลือกและกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบผลัด
สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 2.1 เกมนาไปสู่กีฬา และกิจกรรมแบบผลัดที่มี
การตีเขี่ย รับส่งสิ่งของ ขว้าง และวิ่ง เป็ นต้น
ตัวชีว้ ดั ที่ 3 ควบคุมการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล
สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 3.1การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง
และความสมดุล
ตัวชีว้ ดั ที่ 4 แสดงทักษะกลไกในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา
สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 4.1 ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ทางกาย
ตัวชีว้ ัดที่ 5 เล่นกีฬาไทย และกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่าง
ละ 1 ชนิด
สาระการเรียนรูแ้ กนกลางที่ 5.1 การเล่นกีฬาไทยเช่น ตะกร้อวง วิ่งชักธง และ
กีฬาสากล เช่นกรีฑาประเภทลู่ แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส ว่ายนา้ เป็ นต้น
ตัวชี ้วัด ที่ 6 อธิ บ ายหลัก การ และเข้า ร่วมกิ จ กรรมนัน ทนาการ อย่ างน้อ ย 1
กิจกรรม
สาระการเรียนรูแ้ กนกลางที่ 6.1 หลักการและกิจกรรมนันทนาการ
ประถมศึกษาชั้นปี ที่ 6
ตัวชีว้ ดั ที่ 1 แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผูอ้ ่ืนในลักษณะแบบผลัด และแบบ
ผสมผสานได้ตามลาดับทั้งแบบอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหว
ประกอบเพลง
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สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 1.1 การเคลื่ อ นไหวร่วมกับ ผู้อ่ื น แบบผลัด ใน
ลักษณะผสมผสาน ในการร่วมกิจกรรมทางกาย เช่น กิจกรรมแบบผลัด กายบริหารประกอบเพลง
ยืดหยุ่นขัน้ พืน้ ฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่อง เป็ นต้น
ตัวชีว้ ัดที่ 2 จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความ
สมดุลในการเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบตั ิ
ของตนและผูอ้ ่นื
สาระการเรียนรูแ้ กนกลางที่ 2.1 การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง
และความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว ในการเล่นเกมและกีฬา
ตัวชีว้ ัดที่ 3 เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมี ได้อย่างละ
ชนิด
สาระการเรียนรูแ้ กนกลางที่ 3.1 การเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล
และประเภทที ม เช่ น กรีฑ าประเภทลู่ และลาน เปตอง ว่ายน ้า เทเบิล เทนนิส วอลเลย์บ อล
ฟุตบอล ตะกร้อวง เป็ นต้น
ตัวชีว้ ัดที่ 4 ใช้ทักษะกลไก เพื่อปรับปรุ งเพิ่มพูนความสามารถของตนและผูอ้ ่ืน
ในการเล่นกีฬา
สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 4.1 การใช้ขอ้ มูลด้านทักษะกลไกเพื่อปรับปรุ ง
และเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบตั ิกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬา
ตัวชีว้ ัดที่ 5 ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อยหนึ่งกิจกรรม แล้วนาความรูแ้ ละ
หลักการที่ได้ไปใช้เป็ นฐานการศึกษาหาความรูเ้ รื่องอื่น ๆ
สาระการเรียนรู แ้ กนกลางที่ 5.1 การน าความรู แ้ ละหลัก การของกิจ กรรม
นันทนาการไปใช้เป็ นฐานการศึกษาหาความรู ้
การถ่ายโยงการเรียนรู้
ความสาคัญของการถ่ายโยงการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายที่สาคัญของการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับไม่
ว่าระดับใดก็ตามต่างมุ่งหวัง ให้นักเรียนได้นาความรู ห้ รือประสบการณ์ ไปประยุกต์ใช้ เพื่อ การ
แก้ปัญหาที่เกิดขึน้ ในสถานศึกษา และสถานการณ์ต่าง ๆ ในดาเนินชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ นัน้
คือต้องการให้ผเู้ รียนมีการถ่ายโยงการเรียนรู ้
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ความหมายของการถ่ายโยงการเรียนรู้
บิ ก ก์ (Bigge, 1962) กล่ า วว่ า การถ่ า ยโยงการเรี ย นรู ้ ผู้เรี ย นได้เรี ย นรู ้ม าจาก
สถานการณ์ของตนเอง ซึ่งจาทาให้มีผลต่อการรับรูห้ รือการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ
สลาวิน (Slavin Robert E, 1994)กล่าวว่า การถ่ายโยงการเรียนรู ้ หมายถึง การใช้
ความรูท้ ่ไี ด้เรียนมาจากสถานการณ์หนึ่งไปใช้ในการเรียนรูใ้ นสถานการณ์อ่นื ๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้อง
สุรางค์ โค้วตระกลู (2545) กล่าวว่า การเรียนรูใ้ นอดีตที่เอือ้ ต่อการเรียนรูใ้ หม่
การถ่ายโยงมี ทั้งบวกและลบการถ่ายโยงบวกเป็ นกระบวนการที่นักจิตวิทยาและนักการศึกษา
สนใจ เพราะวัตถุประสงค์การศึกษาที่สาคัญอย่างหนึ่งก็คือ การเตรียมนักเรียนให้สามารถนาสิ่งที่
เรียนรูไ้ ปใช้เป็ นประโยชน์ในอนาคตทัง้ การประกอบอาชีพและการแก้ปัญหาของชีวิต ฉะนัน้ ครูควร
จะมีความเข้าใจกระบวนการและทฤษฎีของการถ่ายโยง เพื่อจะได้ช่วยนักเรียนในการถ่ายโยง
การเรียนรู ้
ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2533) กล่าวว่า การฝึ กทักษะกีฬาสามารถมีการถ่ายโยงการ
เรีย นรู ข้ องทัก ษะกี ฬ าหนึ่ ง ไปยังการเรียนรู ท้ ักษะกี ฬ าอื่ น ถ้าเรียนรู ก้ ี ฬ าที่ เรีย นมาก่ อนจะช่ ว ย
ส่งเสริมการเรียนรูท้ ักษะกีฬาที่กาลังเรียนอยู่ แสดงว่ามีการถ่ายโยงการเรียนรูใ้ นทางบวก และถ้า
การเรียนรู ท้ ักษะกีฬาที่เรียนมาก่อนไปขัดขวางการเรียนรู ท้ ักษะที่กาลังเรียนอยู่ ก็แสดงว่ามีการ
ถ่ายโยงการเรียนรูใ้ นทางลบและบางโอกาสถ้าไม่ได้ส่งเสริมหรือขัดขวางซึ่งกันและกันก็แสดงว่าไม่
มีการถ่ายโยงการเรียนรูเ้ กิดขึน้
สรุปว่า การถ่ายโยงการเรียนรู ้ หมายถึง การเรียนรูใ้ นอดีตที่เอือ้ ต่อการเรียนรูใ้ หม่ ทา
ให้เกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างรวดเร็วยิ่งขึน้ และช่วยประหยัดเวลาในการเรียนรูจ้ ากสิ่งใหม่ดว้ ย
ชนิดของการถ่ายโยงการเรียนรู้
การถ่ายโยงการเรียนรู แ้ บ่งออกเป็ น 3 ชนิด ดังนี ้ (วรรณี ลิมอักษร, 2554 อ้างอิงจาก
De Decco, 1968)
1. การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ ชิงบวก (Positive Transfer) เมื่อผูเ้ รียนมีความรูเ้ ดิมอยู่
ก่อนหน้านี ้ ถ้าได้รบั การกระตุ้มใหม่ อีกครัง้ ซึ่งมี ความคล้ายกับความรู ท้ ่ีมี ก่อนหน้า ผูเ้ รียนก็จ ะ
สามารถนาความรูเ้ หล่านัน้ มาประยุกต์ใช้ได้ในทันทีจึงทาให้การเรียนรูไ้ ด้เร็วขึน้
2. การถ่ายโยงการเรียนรู เ้ ชิงลบ (Negative Transfer) เป็ นลักษณะการถ่ายโยง
การเรียนรู ท้ ่ีเกิดขึน้ เมื่ อสิ่ งกระตุน้ เหมื อนเดิม แต่การตอบสนองเปลี่ยน กล่าวคือ เมื่อผูเ้ รียนได้
เรียนรู ก้ ารตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ชนิดหนึ่งมาแล้ว ต่อมาต้องการเปลี่ยนแปลงการตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุน้ เดิมนัน้ เสียใหม่ เช่น เคยเรียนรูก้ ารพิมพ์ดีดด้วยการใช้นิว้ ชีเ้ พียงนิว้ เดียว ตามองดูแป้น
ขณะที่พิมพ์ดว้ ยเมื่อเปลี่ยนมาฝึ กการพิมพ์สมั ผัสด้วยนิว้ ทัง้ สิบโดยตาไม่ตอ้ งมองแป้น ทาให้การ

16
เรียนรูก้ ารพิมพ์สมั ผัสได้ชา้ กว่าผูท้ ่ีไม่เคยเรียนรูก้ ารพิมพ์ดีดมาก่อน จะเห็นได้ว่าการเรียนรูท้ ่ีเคยมี
มาก่อนมาขัดขวางหรือถ่วงเวลาการเรียนรูค้ รัง้ หลังทาให้การเรียนรูก้ ารตอบสนองครัง้ หลังยากขึน้
การจัดการศึกษาทัง้ หลายจึงไม่ตอ้ งการให้มีการถ่ายโยงการเรียนรูเ้ ชิงลบเกิดขึน้
การถ่ายโยงการเรียนรู เ้ ชิงลบจะเกิดขึน้ ได้ง่ายในวิชาประเภททักษะ ถ้าการ
เริ่มต้นเรียนรู ห้ รือฝึ กทักษะในครัง้ แรก ๆ ไม่ถูกต้องเหมาะสมจนกลายเป็ นนิสยั หรือความเคยชิน
ของผู้เรียนไปแล้วการที่จะเปลี่ ยนแปลงหรือการแก้ไขปั ญ หาการตอบสนองก็จะทาได้ยากและ
เสียเวลามากฉะนัน้ ในช่วงต้น ๆ ของการเรียนรูห้ รือการฝึ กฝนวิชาประเภททักษะ จะต้องมีผูส้ อน
คอบควบคุมอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้ผเู้ รียนนาเอาวิธีการที่ไม่ดีหรือไม่ถกู ต้องเหมาะสมมาใช้
สาหรับการเรียนรูห้ รือการปฏิบตั ิฝึกฝน
3. การถ่ายโยงการเรีย นรู เ้ ป็ นศูน ย์ (Zero Transfer) หรือไม่ มี การถ่ ายโยงการ
เรียนรู เ้ กิดขึน้ กล่าวคือสิ่งที่ผูเ้ รียนรูม้ าก่อนไม่มีผลต่อการเรียนรูค้ รัง้ หลัง ไม่ประหยัดเวลาหรือไม่
ถ่วงเวลาในการเรียนรู ้ เช่นเรียนรู ท้ ักษะการเตะตระกร้อมาก่อน มาเรียนรู ก้ ารตอนต้นไม้ทีหลัง
ความรูจ้ ากการเตะตะกร้อไม่ได้มีสว่ นที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรูก้ ารตอนต้นไม้แม้แต่อย่างใด
ทฤษฎีของการถ่ายโยงการเรียนรู้
ทฤษฎีการถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่ียังคงเป็ นที่ยอมรับของนักจิตวิ ทยาได้อธิบายทฤษฎี
โดยสรุปดังนี ้
1. ทฤษฎีธาตุมลู ที่เหมือนหรือคล้ายคลึง (Identical-Elements Theory) ซึ่งกล่าว
ว่าการถ่ายโยงจะเกิดขึน้ ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ใหม่มีธาตุมูล (Elements) เหมือนหรือคล้ายคลึงกับ
ธาตุมูลในสถานการณ์ของการเรียนรูใ้ นอดีต หมายถึง ข้อความจริงและทักษะ และเรีย กการถ่าย
โยงชนิ ดนี ้ว่า ‘Substance Transfer’ นอกจากนี ้ ความคล้ายคลึง หรือความเหมื อนอาจจะเป็ น
ความคล้ายคลึงของวิธีการดาเนินการ ซึ่งเรียกว่า ‘Identity of procedure’ ซึ่งหมายถึงทัศนคติ
หลักการและวิธี การดาเนินการ เช่ น การใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ท่ี ผู้เรีย นอาจจะน าไปใช้ใน
สถานการณ์น านาชนิ ด ดังนั้น จะได้เห็ น ว่า ‘Identity of procedure’ เป็ น หลัก การเดี ย วกัน กับ
ทฤษฎีของจัดด์ ดังจะได้กล่าวต่อไป
2. ทฤษฎี นับทั่วไป (Generalization Theory) เป็ นผู้คิ ดทฤษฎี การถ่ายโยงการ
เรียนรูท้ ่ีเรียกว่า ‘Generalization Theory’ ซึ่งกล่าวว่าการเรียนรู ห้ ลังจากการช่วยเอือ้ การถ่ายโยง
การเรียนรูก้ ารทดลองที่มีช่ือเสียงของจัดด์ คือการทดลองโยนลูกดอกให้ถูกเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ใต้นา้
12 นิว้ จัดด์ได้จดั กลุ่มเด็กชายสองกลุ่ม ได้รบั การอธิบายเกี่ยวกับหลักการหักเหของแสงส่วนกลุ่ม
ควบคุมไม่ได้อธิบาย จัดด์ได้เริ่มให้ทั้งสองกลุ่มฝึ กหัดการโยนลูกดอกให้ถูกเป้าหมายที่อยู่ใต้นา้
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จนกระทั่งสองกลุ่มมีความชานาญ หรือความแม่นยาเท่าเทียมกัน หลังจากนัน้ จัดด์ได้วางเป้าไว้ใต้
นา้ ตืน้ ขึน้ มา ปรากฏว่ากลุ่มทดลองโยนลูกดอกให้ถูกเป้าหมายมากกว่ากลุ่มควบคุม จัดด์สรุปว่า
การเข้าใจหลักการหักเหของแสงเอือ้ การเรียนรูใ้ หม่หรือเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู ้
3. ทฤษฎีกระบวนการทางสมองในการประมวลข้อมูล (Information Processing
Theory) ทฤษฎีนีเ้ ป็ นทฤษฎีท่ีอธิบายถึงความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู บ้ นพืน้ ฐานของ
กระบวนการในการประมวลผลข้อมูล (Information-Processing Requirements ) ที่สงั เกตได้จาก
การเรียนรู ้ ในกระบวนการเชิงพุทธิปัญญาและกลวิธี (Cognitive Process and Strategies) ของ
งานสองชนิ ด ที่ มี ค วามคล้ายคลึง กัน ตามทฤษฎี ก ารส่ง เสริม การเรีย นรู ใ้ น (Task 2) ขึน้ อยู่กับ
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบคือ 1)การระลึกได้ของข้อมูลข้อเท็จจริง มโนมติ และหลักการของงาน
ชิน้ แรก 2)การใช้ความสามารถเฉพาะหรือความสามารถที่ได้รบั จากการเรียนหรือปฏิบตั ิในงานชิน้
แรก 3)การใช้ความสามารถทั่วไป ที่ได้รบั การพัฒนาขึน้ จากงานชิน้ แรก ไปส่งเสริมการเรียนรู ใ้ น
งานชิ น้ ที่ ส อง 4)ข้อความรู ท้ ่ี ได้รบั การเรียนรู จ้ ากการส่งเสริม การเรียนรู ใ้ นงานชิ น้ ที่ สอง ดังนั้น
องค์ประกอบสองตัวแรกมี ความจาเป็ นสาหรับการถ่ายโยงการเรียนรู ใ้ นทางทางบวก ส่วนสอง
องค์ประกอบสุดท้าย ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นงานชิน้ ที่สอง หมายความว่าการดาเนินการตามทฤษฎีนี ้
การเรียนการสอนต้องประกอบด้วยงานสองชิน้ โดยเริ่มจากการมีความเข้าใจในหลักการหรือมโน
มติของงานชิน้ แรกก่อนลงมือปฏิบตั ิงานให้สาเร็จ หลังจากนัน้ จึงต่อยอดด้วยการให้งานที่แตกต่าง
จากงานชิน้ แรก ซึ่งผูเ้ รียนสามารถใช้พืน้ ฐานความรูเ้ ดิมจากงานชิน้ แรกที่มีอยู่ก่อนแล้วนัน้ มาใช้ใน
การปฏิบตั ิชิน้ งานที่สองให้สาเร็จและเกิดข้อความรูใ้ หม่จากการปฏิบตั ิงานที่ สองนัน้ ดังนัน้ จึงสรุป
ได้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ จากการนาความรูท้ ่ีมีอยู่ก่อนมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ต่ า ง ๆ โดยอาจมี ค วามเชื่ อ ในเรื่อ งของความคล้ายคลึ ง และการมี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งของการ
ประยุกต์ใช้ความรูเ้ พื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรูใ้ ห้ดียิ่งขึน้
ความหมายของประเภทการถ่ายโยงการเรียนรู้
1. การถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่วั ไป การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ ฉพาะ
1.1 การถ่ า ยโยงการเรีย นรู ท้ ่ ัว ไป (General Transfer) การถ่ ายโยงการเรีย นรู ้
ทั่วไป เป็ นการถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่ีไม่จาเป็ นจะต้องเกิดขึน้ เฉพาะมีสถานการณ์ หรือเนือ้ หาเหมือน
หรือคล้ายคลึงกัน การถ่ายโยงการเรียนรูป้ ระเภทนีเ้ กิดขึน้ เพราะผูเ้ รียนรูจ้ กั นาวิธีการ หลักการ หรือ
ยุทธศาสตร์ไปใช้ในสภาพทั่ว ๆ ไป การถ่ายโยงประเภทนีร้ วมการถ่ายโยงทางด้านความรูส้ ึก เจต
คติ (วรรณี ลิมอักษร, 2554)
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1.2 การถ่ายโยงการเรียนรู เ้ ฉพาะ (Specific Transfer) การถ่ายโยงการเรียนรู ้
เฉพาะ หมายถึงการถ่ายโยงการเรียนรู ท้ ่ีเกิดขึน้ เมื่อสภาพการณ์หรือเนือ้ หาที่เรียนก่อนมีธาตุมูล
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน การถ่ายโยงประเภทนี ้มักจะเป็ นการถ่ายโยงบวก นักจิตรวิทยาทดลอง
เกี่ ย วกั บ การถ่ า ยโยงการเรี ย นรู ้เฉพาะ ปั จ จุ บั น นี ้มั ก ใช้ค าว่ า คล้า ยคลึ ง ‘Similarity’ เพราะ
สภาพการณ์ไม่จาเป็ นต้องเหมือนกันทุกอย่างเพียงแค่มีส่วนประกอบสาคัญร่วมกัน ก็จะเกิดการ
ถ่ายโยงหรืออาจจะมีความคล้ายคลึงของสภาพแวดล้อมก็ได้
2. การถ่ายโยงทางตัง้ การถ่ายโยงทางกว้างหรือข้าง (วรรณี ลิม้ อักษร, 2554 อ้างอิง
จาก Gagne R.M, 1965)
2.1 การถ่ายโยงทางตัง้ (Vertical Transfer)‘Gagne’ การถ่ายโยงการเรียนรูข้ อง
ระหว่างการเรียนรูท้ กั ษะระดับพืน้ ฐานหรือระดับต่ากับการเรียนรูท้ กั ษะระดับสูง ตัวอย่างเช่น การ
สอนเลขหารยาว จาเป็ นต้องมีการถ่ายโยงการเรียนรู ค้ วามรูเ้ รื่อง การบวก ลบ และการคูณ การ
สอนความรูพ้ นื ้ ฐาน ที่จาเป็ นสาหรับการเรียนระดับสูงที่เกี่ยวข้องจาจาเป็ นมาก
2.2 การถ่ายโยงการเรียนรูท้ างกว้างหรือข้าง (Lateral Transfer) ‘Gagne’
การถ่ายโยงความรูท้ ่เี รียนไปใช้ในสภาพการณ์ใหม่ซ่งึ มีความซับซ้อนระดับเดียวกันกับสภาพการณ์
เก่า เป็ นต้นว่าการเรียนความคิดรวบยอดว่า ‘นก’ ว่ามีสองขา มีขนและมีปีกบินได้ เมื่อเห็น ‘นก’ ที่
ไม่เคยรูจ้ กั ก็จะสามารถบอกได้ว่าคือ ‘นก’
3. การถ่ายโยงการเรียนรูบ้ วก
3.1 การถ่ายโยงการเรียนรูบ้ วก หมายถึง สิ่งที่เรียนรูใ้ นอดีตช่วยให้การเรียนรูใ้ หม่
หรือการทางานใหม่ได้ง่ายขึน้ ทัง้ นีอ้ าจจะเป็ นการเรียนรูท้ างพุทธิปัญญา หรือทางทักษะ
3.2 การถ่ายโยงการเรียนรูล้ บ หมายถึง การถ่ายโยงลบหรือการหักห้ามไม่ให้เกิด
การเรียนรูแ้ บ่งเป็ น2 ประเภทดังนี ้
3.2.1 Proactive Inhibition หมายถึง สิ่งที่เรียนรู ใ้ นอดีตหักห้ามหรือรบกวน
กับสิ่งที่เรียนรูใ้ หม่ตวั อย่างเช่น ผูท้ ่ภี มู ิลาเนาอยู่ตามภาคต่าง ๆ เรียนรูภ้ าษาท้องถิ่นของตนก่อนเข้า
โรงเรียนซึ่งใช้ภาษากลางการเรียนรู ค้ าใหม่ ๆ ถ้าหากเป็ นคาที่ภาษาท้องถิ่นเรียกแตกต่างออกไป
หรือออกเสียงแตกต่างไปนอกจากนีย้ ังเป็ นสาเหตุท่ีทาให้ลืมสิ่งที่เรียนทีหลังหรือคนที่หดั จับดินสอ
ผิดท่าก็จะเรียนการจับให้ถกู ต้องได้ยากจึงเรียกการถ่ายโยงการเรียนรูป้ ระเภทนีว้ ่า การถ่ายโยงลบ
ประเภท Proactive Inhibition
3.2.2 Retroactive Inhibition หมายถึง เป็ นการถ่ายโยงการเรียนรู ล้ บที่การ
เรียนรู เ้ ริ่มแรกในอดีตถ้าผูเ้ รียนเรียนรูร้ ายการของผูเ้ รียนควรจะจาได้นอกจากจะมีการเรียนรูใ้ หม่
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หรือคล้ายกันมารบกวนกับการเรียนรู เ้ ดิม พบว่าความคล้ายคลึงของงานที่เรียนทีหลังกับงานที่
เรียนรูเ้ ริ่มแรกเป็ นตัวแปรที่สาคัญยิ่งคล้ายคลึงมากจะยิ่งมีความลาบากในการระลึกหรือมีการลืม
ในการสอนครูควรจะนึกถึงการถ่ายโยงลบประเภท Retroactive Inhibition และพยายามป้องกัน
ไม่ให้เกิดขึน้
ปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลต่อการถ่ายโยงการเรียนรู้
ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลการถ่ายโยงการเรียนรูด้ งั นี ้ (วรรณี ลิมอักษร, 2554)
1. ปัจจัยที่เป็ นตัวผูเ้ รียน ได้แก่
1.1 อายุ ซึ่งประกอบด้วยความพร้อม และวุฒิภาวะในการเรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน
1.2 ระดับสติปัญญาและความสามารถของผูเ้ รียน
1.3 ความรู ค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องในเนือ้ หา เทคนิค และวิธีการที่ผูเ้ รียนได้รบั
มาจากการเรียนรูใ้ นสถานการณ์แรก
1.4 ระดับความสามารถของผูเ้ รียนในการใช้ประสบการณ์จากการเรียนรู ท้ ่ี
ผ่านมาได้ดีและมีประสิทธิภาพ
1.5 เจตคติท่ดี ีต่อการเรียนรูท้ งั้ การเรียนรูใ้ นสถานการณ์แรก และการมองเห็น
ความสาคัญและมองเห็นประโยชน์ของสิ่งที่ได้เรียนรูม้ าต่อการเรียนที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต
2. ปั จจัยที่เป็ นบทเรียนหรือสิ่งที่เรียน การถ่ายโยงการเรียนรูจ้ ะเกิดขึน้ ได้มาก ถ้า
สิ่งที่เคยเรียนรู ม้ าแล้วกับสิ่งที่จะต้องเรียนรู ใ้ หม่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
(Ormrod, 1995)
2.1 มีความคล้ายคลึงกันในด้านเนือ้ หา หรือมีเนือ้ หาซา้ ซ้อนกัน เช่น เรียน
วิชาคณิตศาสตร์มาก่อนแล้วมาเรียนมาเรียนวิชาฟิ สิกส์ ทั้งสองวิชานีม้ ีเนือ้ หาซา้ ซ้อนกันก็จะมีการ
ถ่ายโยงการเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้เรียกการถ่ายโยงการเรียนรูล้ กั ษณะนีว้ ่า การถ่ายโยงเฉพาะ และเป็ น
การถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่มี ีให้เห็นอยู่ท่วั ไป
2.2 มีความคล้ายคลึงกันในด้านเทคนิคหรือวิธีการ เช่น วิธีการที่บุคคลใช้ใน
การเรียนวิชาประวัติศาสตร์แล้วได้ผลดี คืออ่านทบทวนสม่าเสมอ ทาสมุดโน้ตย่อ และตัง้ คาถาม
ขึน้ มาซักถามกันในกลุ่มเพื่อน ก็อาจนาวิธีการดังกล่าวข้างต้นไปใช้ในการเรียนวิชาจิตวิทยาหรือ
ถ่ายโยงการเรียนรู ไ้ ปสู่การเรียนจิตวิทยาได้แม้ว่าเนือ้ วิชาจิตวิทยากับประวัติศาสตร์ไม่คล้ายคลึง
กัน หรือไม่ซา้ ซ้อนกันก็ตาม เรียกการถ่ายโยงลักษะนีว้ ่า การถ่ายโยงทั่วไป หรือ General Transfer
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การถ่ายโยงการเรียนรู้กับการเรียนการสอน
วรรณี ลิ ม อัก ษร (2554) กล่า วว่ า การสอนเพื่ อ ให้ผู้เรีย นได้น าความรู ท้ ่ี เรีย นมา
นาไปใช้กับความรูใ้ หม่ท่ีจะเกิดขึน้ หรือนาไปใช้ในเหตุการณ์จริง ครูควรสอนให้ผเู้ รียนได้เกิดการ
ถ่ายโยงการเรียนรู ้ นับว่าเป็ นหน้าที่ของครูผสู้ อนในทุกระดับของการศึกษาไม่ว่าจะเป็ นประถมหรือ
มัธยม
1. ลาดับขัน้ ตอนการสอนที่เหมาะสม เช่น สอนจากสิ่งที่ สามารถจับต้องได้ จนไป
ถึงการสอนที่ไม่สามารถจับต้องได้ หรือจากการสอนที่ง่ายไปสู่การสอนที่ยาก ซึ่งจะทาให้เกิดการ
เรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ผูเ้ รียนจะมีความคิดวิเคราะห์ท่ดี ี และสามารถทาความเข้าใจกับสิ่งที่
เรียนรูไ้ ด้อย่างชัดเจนและถูกต้อง เป็ นต้น
2. การสร้างความหมายของสิ่งที่เรียนใหม่ ทาให้สิ่งที่เรียนมี ความหมาย และ
กระตุน้ ให้ผูเ้ รียนได้นาการสัมพันธ์กับสิ่งที่เคยเรียนรู ม้ าก่อน และหลีกเลี่ยงการเรียนรู โ้ ดยวิธีการ
ท่องจา
3. การสอนให้มี ค วามรู เ้ กี่ ยวกับ สภาพความเป็ น จริงให้ม ากที่สุดผู้เรียนจะน า
ความเข้าใจไปใช้ได้ทนั ที เช่น การพูดที่ชมุ ชน การพูดเพื่อการติดต่อสื่อสาร เป็ นต้น
4.การสอนโดยการยกตัวอย่ างที่ มี ค วามหลากหลาย น ามาแสดงหรืออธิ บ าย
ประกอบ
5. ในการสอนปฏิบตั ิ ครูควรเปิ ดโอกาสให้ผเู้ รียนได้ฝึกซ้อมหรือปฏิบตั ิจริง
สรุปดังนี ้ การถ่ายโยงการเรียนรูม้ ีความสาคัญและมีความจาเป็ นอย่างมากที่ผูเ้ รียน
จะต้องมีความเข้าใจเหล่านี ้ ซึ่งจะช่วยให้ผเู้ รียนถ่ายโยงสิ่งที่เรียนรูห้ รือนาสิ่งที่เรียนรู ้ไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด
แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
ความหมายของการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหว หมายถึง กระบวนการในการควบคุมการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่าง ๆ
และจิ ต ใจโดยใช้ร่า งกายเป็ น สื่ อ กลางในการแสดงออกทางความคิ ด ริเริ่ม สร้า งสรรค์ ซึ่ ง จะ
แสดงออกทางอารมณ์ และการสื่อความหมาย
ธูปทอง ศรีทองท้วม (2538) กล่าวว่า การเคลื่อนไหวเป็ นการเคลื่อนไหวที่ผสมผสาน
กันอย่างกลมกลืนต่อเสียงเพลงและดนตรี โดยใช้ร่างกายเป็ นสื่อกลางในการแสดงออกของเด็ก
ในช่วงที่มี การเคลื่ อนไหวการเคลื่ อนไหวมี หลายคาที่นามาใช้ ในความหมายเดียวกันเช่ นคาว่า
“มอเตอร์”(Motor) กับ“การเคลื่อนไหว” (Movement) แต่คาทัง้ สอง เคฟฮาร์ท (Kephart, 1960)ได้
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ให้ความหมายที่แตกต่างกันโดย เคฟฮาร์ทเรียกการเคลื่อนไหวว่าเป็ นการแสดงออกมาให้เห็น
ภายนอกได้ ส่วนคาว่ามอเตอร์เป็ นกระบวนการทางานของระบบประสาทที่อยู่ภ ายในร่างกาย
กิจกรรมทางมอเตอร์จะเกิดภายในขณะที่รูปแบบการเดินและการจับต้องวัตถุเป็ นการแสดงออกที่
แตกต่างกัน ทัง้ นีก้ ารเคลื่อนไหวร่างกายจะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเช่น การเคลื่อนไหวที่อยู่กบั ที่
(Non-Locomotor Movements) จะสัง เกตได้จ ากการตอบสนองของร่ า งกายขณะที่ ไ ม่ มี ก าร
เคลื่อนที่เช่นการจับต้องวัตถุและการเคลื่อนไหวที่ร่างกายเคลื่อนที่ (Locomotor Movements)เช่น
การวิ่ ง การกระโดดแบบควบม้า การหมุน ตัว และการสไลด์ เป็ น ต้น ดัง นั้น ถ้า มองภาพการ
เคลื่อนไหวที่เกิดจากการทางานของกล้ามเนือ้ ของร่างกายเราสามารถแบ่งตามลักษณะการทางาน
ได้เป็ นสามประเภท คือ
1. การงอ (Flexion) เป็ นการท างานของกล้า มเนื ้อ ที่ เกิ ด การหดตั ว (Muscle
Contraction)สาเหตุทาให้การเคลื่อนไหวแบบงอตัว (Bending Movement )
2. การเหยียด (Extension) เป็ นการหดตัวของกล้ามเนือ้ ที่ทาให้ขอ้ ต่อเกิดการ
เหยียดออก
3. การหมุน (Rotation) เป็ นการทางานของกล้ามเนือ้ ที่ทาให้เกิดการเคลื่อนไหว
ในลักษณะหมุนรอบแกน
สโตน (สมบู ร ณ์ อิ น ทร์ถ มยา. 2547 อ้ า งอิ ง จาก Stone H, 1953) ได้ จั ด กลุ่ ม
พฤติกรรมการเคลื่อนไหวออกเป็ นเป็ นห้าประเภท ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับชนิดของแรงที่เกี่ยวข้องกับแรง
ที่ใช้ในการเคลื่อนไหว ได้แก่
1. การเคลื่อนไหวที่ใช้แรงกระตุน้ สูงสุด (Maximum Force Impulse Movement)
2. การเคลื่อนไหวที่ใช้การหดตัวช้า (Slow Tension Movement)
3. การเคลื่อนไหวที่ใช้การหดตัวเร็ว (Rapid Tension Movement)
4. การเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว (Ballistic Movement)
5. การเคลื่อนไหวแบบลูกตุม้ นาฬิกา (Oscillating Movement)
สรุ ปได้ว่า การเคลื่อนไหวหมายถึง การที่ร่างกายขยับในรู ปแบบหรือทิศทางโดยใช้
ร่างกายเป็ นสื่อนาที่กาหนดจะใช้ทุกส่วนของร่างกายในการเคลื่อนไหว ให้เกิดความต่อเนื่องของ
จังหวะการเคลื่อนไหวในลักษณะต่าง ๆ ผูว้ ิจยั ได้นามาเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนรูท้ าง
พลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรู ้
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ความสาคัญของการเคลื่อนไหว
การเคลื่อนไหวมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง กับมนุษย์เป็ นอย่างมากในสภาพ
ความเป็ นอยู่ ข องมนุ ษ ย์ใ นสั ง คมปั จ จุ บั น ซึ่ ง เต็ ม ไปด้ ว ยการต่ อ สู้ดิ ้น รนควบคู่ ไ ปกั บ ความ
เจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะจะช่วยให้บุคคลได้ระบายออกทางความรู ส้ ึก ผ่อน
คลายความตึงเครียดทางร่างกาย และจิตใจได้ดีสามารถพัฒนาปรับตัวด้านสังคมดีขนึ ้ และพร้อม
ที่จะประกอบกิจวัตรในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี ชีวิตอย่างสุขสมบูรณ์ในสังคม
เป็ นอย่างดี (เยาวนา ดลแม้น, 2535)
วรศักดิ์ เพี ยรชอบ (2528) ได้กล่าวถึง ความสาคัญ ของการเคลื่อนไหวพอจะสรุ ป
ความสาคัญได้ ดังนี ้
1.ช่วยให้เด็กเรียนรูใ้ นเทคนิค และวิธีการคิดค้นและการแก้ปัญหาการเคลื่อนไหว
หรือปั ญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ดียิ่งขึน้ ทัง้ นีเ้ พราะว่าการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรมให้เด็กมี
ประสบการณ์ดว้ ยการแก้ปัญหาการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยวิธีการต่าง ๆ ฉะนัน้ จึง
เป็ นโอกาสดีท่เี ด็กได้เรียนรู ้ และเข้าใจวิธีการและเทคนิคในการคิดค้นเหล่านีไ้ ด้ดว้ ย
2. ช่ วยให้เด็กได้เรียนรู ก้ ารเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสามารถพัฒ นา
ความสามารถในการเคลื่อนไหวเหล่านัน้ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จนกระทั่งสามารถที่จะมีทกั ษะใน
การเคลื่อนไหวสามารถนาไปต่อยอดให้เกิดความเป็ นเลิศ
3. ช่ ว ยให้มี พั ฒ นาการทางความคิ ด สร้า งสรรค์ไ ว้ซ่ึ ง ความสามารถของการ
สร้า งสรรค์นั้น ๆ เพราะว่ า วิ ธี คิ ด ค้น การเคลื่ อ นไหวนั้น เป็ น กิ จ กรรมที่ ส ามารถแก้ปั ญ หาการ
เคลื่อนไหวของร่างกายได้เป็ นอย่างดี
4.เด็ก จะมี ความรู ส้ ึกชอบเคลื่อนไหวหรือออกกาลังกายได้ยิ่งขึน้ ซึ่ง เป็ น ส่วน
สาคัญมากในชีวิตการเป็ นอยู่ของสังคมในเมือง ปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยเครื่องผ่อนแรงที่เป็ นอยู่ สิ่งที่
จะทาให้เด็กมีความสนใจในการเคลื่อนไหวนับว่ามีความสาคัญที่สดุ
5. เรียนรู ้ และเข้าใจลักษณะของการเคลื่อนไหวร่างกายได้ดี เรียกได้ว่ามีทักษะ
การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ซึ่งจะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวและจังหวะมีจาเป็ นอย่างยิ่งเพราะเด็กจะมี
การเรียนรูจ้ ากการเคลื่อนไหวและยังสามารถส่งเสริมพัฒ นาการทางด้านร่างกายอารมณ์ สังคม
สติปัญญา และจินตนาการของเด็กอีกด้วย
สรุปได้ว่า การเคลื่อนไหวเป็ นกระบวนการที่ตอ้ งมีการปฏิสมั พันธ์หลายอย่างที่เกิดขึน้
การเคลื่อนไหวนัน้ จะทาให้เด็กได้เรียนรู ้ และยังส่งเสริมในเรื่องพัฒนาการทางด้านร่างกายนับว่า
สาคัญที่สดุ
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ประเภทของการเคลื่อนไหว
กุลยา ตันติผลาชีวะ (2542) ให้ความหมายของการเคลื่อนไหวโดยใช้อปุ กรณ์ดงั นี ้
1. การทาให้วัตถุท่ีอยู่น่ิงเคลื่อนที่ เช่น ขว้างลูกบอล ตีวงล้อ เป็ นต้น กิจกรรมนี ้
เด็กจะเป็ นผูก้ ระทากับวัตถุเป็ นหลัก
2. การหยุดวัตถุเคลื่อนที่เป็ นกิจกรรมของเด็กที่ฝึกให้เด็กรับหรือหยุดวัตถุท่ีกาลัง
เคลื่อนที่มาหา เช่น รับลูกบอลรับของที่โยนมา เป็ นต้น
3. การเคลื่อนที่ไปพร้อมกับวัตถุ เช่น การอุม้ ลูกบอลวิ่ง การวิ่งโบกสายรุง้ เป็ นต้น
สิ่งที่เด็กได้รบั และเรียนรู จ้ ากกิจกรรมนีเ้ ป็ นเรื่องเกี่ยวกับ การเข้าใจตัวเองและผูอ้ ่ืน มิ ติสัมพันธ์
รวมถึงจัดการกับตนเองเพื่อการวางตัวให้เหมาะสม
วรรณภรณ์ มะลิรตั น์ (2554) ได้แบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็ นสองประเภทคือ
1. การเคลื่ อ นไหวแบบพื ้น ฐาน (Fundamental Movements) หมายถึ ง การ
เคลื่อนไหวที่ตอ้ งใช้กล้ามเนือ้ ใหญ่ ๆ ของลาตัว แขนขา เช่น การกระโดด การหมุนแขน เป็ นต้น
การเคลื่อนไหวที่สามารถเห็นได้ท่ วั ๆ ไป และมีส่งผลต่อการทางานของระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ เป็ นต้น
2. การเคลื่ อนไหวเสริม (Accessory Movements) หมายถึง การเคลื่อ นไหวที่
พัฒนาภายหลังจากการเคลื่อนไหวขัน้ พืน้ ฐาน ส่วนมากจะต้องอาศัยทักษะที่ละเอียดอ่อน และไม่
เกี่ยวข้องกับกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ ๆ
แอนนาริโน (สมบูรณ์ อินทร์ถมยา, 2547 อ้างอิงจาก Annario, 1973) ได้จาแนกการ
เคลื่อนไหวตามลักษณะของการเคลื่อนไหวพืน้ ฐานไว้ ดังนี ้
1. การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับร่างกาย (Body Manipulative Movements)
1.1 การเค ลื่ อ น ไห วแบ บ ไม่ เคลื่ อ น ที่ ขั้ น พื ้ น ฐาน (Basic Locomotor
Movements) การเดิน การวิ่ง การกระโดด การคลาน เป็ นต้น
1.2 การเคลื่ อ นไหวแบบเคลื่ อ นที่ ขั้ น พื ้ น ฐาน (Basic Non Locomotor
Movements) การดัน การบิดการเหยียด เป็ นต้น
2. การเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับวัตถุ (Object Manipulative Movements)
2.1 การทาให้วตั ถุท่อี ยู่น่งิ เคลื่อนที่ เช่น การขว้าง การตี
2.2 การหยุดวัตถุท่เี คลื่อนที่ เช่น การรับ การหยุด เป็ นต้น
สรุ ป ได้ว่ าเคลื่ อ นไหวที่ ดี ค วรจะจัด ให้เหมาะสมกับ ผู้เรีย นเพื่ อ จะช่ ว ยพัฒ นาการ
เคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
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กิจกรรมการเคลื่อนไหว
การจัดกิจกรรมให้มี กิจกรรมการเคลื่อนไหวมี จุดมุ่งหมายใหญ่ ๆ ดังนี ้ (สานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 2535)
1. เพื่อพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์อย่างดีในการเคลื่อนไหว
2. เพื่อสนองความต้องการตามธรรมชาติความสนใจและความพอใจของเด็ก
3. เพื่อให้เกิดความซาบซึง้ และมีสนุ ทรียภาพในการเคลื่อนไหวตามจังหวะ
4. เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด
5. เพื่อให้เด็กได้รบั ประสบการณ์สนุกสนานรื่นเริงจากการเล่น เกมหรือกิจกรรม
เข้าจังหวะแบบต่าง ๆ
6. เพื่อพัฒนาด้านสังคมการปรับตัวและความร่วมมือในกลุม่
7. เพื่อให้โอกาสได้แสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
สรุ ปได้ว่ากิจกรรมการเคลื่อนไหวจะช่วยพัฒ นาการเคลื่อนไหวและจะช่วยให้เกิด
ความสามารถจากกิจกรรมการเคลื่อนไหวอย่างสนุกสนาน โดยใช้รา่ งกายเป็ นสื่อในการแสดงออก
ระบบประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว
นภสร นีละไพจิตร (2549) กล่าวว่า ระบบควบคุมการเคลื่อนไหวเป็ นระบบที่สาคัญ
ของระบบประสาทที่ทาให้เกิดความหลากหลาย แบ่งการเคลื่อนไหวออกเป็ น 2 ชนิดได้แก่
1. การเคลื่อนไหวที่ควบคุมโดยส่วนกลาง ประกอบด้วย ระบบประสาทสั่งการ
และเครือข่ายระบบสั่งการ
2.การเคลื่อนไหวที่ควบคุมโดยรีเฟล็กซ์ เป็ นการเคลื่อนไหวร่างกายนอกเหนือจาก
การควบคุมของจิตใจ
พิชิต ภูมิจันทร์ (2535) กล่าวว่า ระบบประสาทไว้ มีใจความว่าการเคลื่อนไหวของ
ร่างกาย ระบบประสาทที่สาคัญในการทาหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทาให้การทรง
ตัวที่ดีขึน้ ควบคู่กัน แบ่งออกเป็ นสองส่วน คือ ส่วนที่ควบคุมโดยระบบประสาทต่าง ๆ ได้แก่สมอง
ไขสันหลัง เป็ นต้น สมองจะสามารถนาข้อมูลต่าง ๆ จากระบบประสาทที่รบั ความรูส้ ึกต่าง ๆ ของ
ร่า งกายไปควบคุ ม การเคลื่ อ นไหวอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้เคลื่ อ นไหวได้อ ย่ า งถู ก ต้อ งแม่ น ย า
ตลอดเวลาส่วนการเคลื่อนไหวที่ควบคุมโดยรีเฟล็กซ์ เมื่อระบบประสาทมัสเซิลส์ปินเดิล (Muscle
Spindle) ที่อยู่บริเวณกล้ามเนือ้ รับความรูส้ ึกจะทาให้เกิดการกระตุน้ ที่บริเวณปลายประสาท เพื่อ
นาสัญญาณประสาทไปกระตุน้ แอลฟ่ ามอเตอร์นิวรอในกล้ามเนือ้ ได้
สรุปได้ว่าการควบคุมการเคลื่อนไหว จะทาหน้าที่ควบคู่กนั ระหว่างร่างกายและระบบ
ประสาทไปควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อให้เคลื่อนไหวได้ถูกต้อง และแม่นยาเป็ นการเคลื่อนไหวที่
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สอดคล้องกัน ซึ่ง ท าให้ก ารเคลื่ อ นไหวนั้น เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ ในการปฏิ บัติ กิ จ กรรมการ
เคลื่อนไหวต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื้อ
ระบบประสาทกล้ามเนือ้ เป็ นสมรรถภาพทางกลไกที่มีความเกี่ยวข้องกับความเร็ว
ความแข็งแรงและความอ่อนตัว ระบบประสาทกล้ามเนือ้ มีการปฏิบัติเทคนิคให้สมบูรณ์ ช่วยให้
นักกีฬามีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง แม้ว่าจะอยู่ในสภาพภูมิอากาศที่ไม่คุ้ นเคย ความสัมพันธ์ของ
ระบบประสาทกล้ามเนือ้ ทาให้นกั กีฬามีการปรับร่างกาย และการเคลื่อนไหวได้ถกู ต้องและรวดเร็ว
สนธยา สีละมาด (2547) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ เป็ น
สมรรถภาพทางกลไกที่ซบั ซ้อน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความเร็ว ความแข็งแรง ความทนทาน
และความอ่อนตัว ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ เป็ นสิ่งสาคัญ ต่อการปฏิบตั ิเทคนิค
และแท็กติกให้สมบูรณ์แบบ และยังช่วยให้นักกีฬาปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องมั่นคงแม้
ในสภาพสิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ม่ คุ้น เคย สภาพสิ่ ง แวดล้อ มที่ ไ ม่ คุ้น เคยอาจจะประกอบด้ว ยการ
เปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ อุปกรณ์ และเครื่องมือ แสง สภาพอากาศ และสภาพลมฟ้าอากาศ
และคู่แข่งขันความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ยังช่วยปรับร่างกายให้เหมาะสมหรือเข้ากับ
สภาพแวดล้อมเช่ น เมื่ อร่างกายสูญ เสียความสมดุล (ขณะลื่ นล้ม หรือขณะถูกกระแทก)การมี
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ระดับสูงจะช่วยให้นกั กีฬาสามารถปฏิบตั ิการเคลื่อนไหว
ที่มีความยากได้ดว้ ยความแม่นยา และอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการ
ฝึ กซ้อมนักกีฬาที่มีความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ดีจะสามารถปฏิบตั ิทักษะได้อย่าง
สมบูรณ์ และช่วยให้นักกีฬาฝึ กปฏิ บตั ิทกั ษะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ความสัมพันธ์
ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ มี พืน้ ฐานทางด้านสรีรวิท ยาอยู่บ นกระบวนการทางานของระบบ
ประสาทส่ ว นกลางร่า งกายของมนุ ษ ย์เป็ น หน่ ว ยที่ ป ระกอบขึ น้ จากอวัย วะ (Organs) ระบบ
(System) และการทาหน้าที่อย่างหลากหลาย แต่การทาหน้ าที่ของอวัยวะและระบบจะมี ความ
มั่นคงและมีการทางานอย่างสัมพันธ์โดยการควบคุมของระบบประสาทส่วนกลาง หน้าที่ท่ีสาคัญ
อย่างหนึ่งของระบบประสาทส่วนกลางจะเป็ นการเลือกและการปฏิบัติอย่างเร็ว และตอบสนอง
อย่างแม่นยาต่อสิ่งที่มากระตุน้ โดยผ่านทางระบบประสาทสั่งการไปยังระบบประสาทส่วนปลาย
การเคลื่อนไหวของนักกีฬาจะอยู่ภายในการความควบคุมอานาจจิตใจหรือการตอบสนองอย่าง
ฉับ พลัน (Reflex) ง่ า ยหรื อ ยากล้ว นเป็ น ผลของการหดตัว ของกล้า มเนื ้อ ซึ่ง อาจจะท าหน้า ที่
สนับสนุนการเคลื่ อนไหว หรือยับยั้งการเคลื่อนไหว (กล้ามเนือ้ มัดตรงข้าม) การเคลื่อนไหวที่ มี
ความยากที่นกั กีฬายังไม่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างเป็ นอัตโนมัติ จะถูกจากัดโดยปั จจัยทางด้านระบบ
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ประสาทโดยเฉพาะการขาดความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ซึ่งอาจจะมีผลต่ออัตราส่วน
การท างานของกล้า มเนื ้อ ที่ ท าหน้า ที่ (Agonists) และกล้า มเนื ้อ มัด ตรงข้า ม (Antagonists) ที่
เกี่ยวข้อง จึงเป็ นผลทาให้การเคลื่อนไหวขาดการควบคุมและขาดความสัมพันธ์ของระบบประสาท
กล้ามเนือ้ อย่างไรก็ตามนักกีฬาสามารถเพิ่มความสามารถในการควบคุมของระบบประสาทสั่ง
การได้ดว้ ยการฝึ กปฏิบตั ิอย่างหลากหลายซึ่งจะช่วยให้การตอบสนองต่อการกระตุน้ มีความแม่นยา
สูงและเป็ นไปอย่างรวดเร็ว ผลของการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะหรือเทคนิคจานวนหลายเที่ยว กระบวนการ
พื ้ น ฐานของระบบประสาทในการกระตุ้ น (Excitation) และการยั บ ยั้ ง (Inhibition) จะมี
ความสัมพันธ์กันเพิ่มขึน้ ซึ่งจะเป็ นผลทาให้การเคลื่อนไหวมีความมั่นคงมีความสัมพันธ์กันเป็ น
อย่างดีมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการปรับปรุ งของทักษะกลไกตามมาถ้ามีการฝึ กซ้อมอย่าง
สม่าเสมอจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ได้ดียิ่งขึน้
จากการศึกษาสรุปได้ว่าระบบประสาทกล้ามเนือ้ ช่วยให้นักกีฬามีการเคลื่อนไหวใน
การท ากิ จ กรรมต่ า ง ๆ ให้เกิ ด ประโยชน์ต่ อ การฝึ ก ซ้อ มการปฏิ บัติ ทัก ษะการเคลื่ อ นไหวของ
กล้ามเนือ้ มีความสัมพันธ์กนั อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
วิธีการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาท
การพั ฒ นาความสัม พั น ธ์ข องระบบประสาทกล้า มเนื ้อ โดยเริ่ม เรีย นรู ้ก ลไกการ
เคลื่อนไหวที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึน้ โดยใช้รูปแบบและอุปกรณ์ท่ีแตกต่างกัน เช่น กิจกรรมสาหรับ
เด็ก คือ ใช้ลกู บอลหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางต่าง ๆ เป็ นต้น
ถาวร กมุ ท ศรี (2548) กล่ า วว่ า การพั ฒ นาความสัม พั น ธ์ข องระบบประสาท
กล้ามเนือ้ ให้ทางานได้รวดเร็ว และมีการตอบสนองที่ดีนนั้ สามารถฝึ กได้ โดยเริ่มเรียนรู ก้ ลไกการ
เคลื่อนไหวทั่วไปและยากมากขึน้ มีความซับซ้อนตามรูปแบบการฝึ กจะส่งผลต่อพัฒนาการในด้าน
การเรียนรู แ้ ละจดจาซึ่งจะทาให้การใช้การเคลื่อนไหวในการเล่ นกีฬาให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งใน
ด้านความแข็งแรงและความเร็ว
สนธยา สีละมาด (2547)กล่าวว่า ในการพัฒ นาความสัมพันธ์ของระบบประสาท
กล้ามเนือ้ จะมีวิธีการอยู่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกด้านอื่น ๆ
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ เป็ นความสามารถตามธรรมชาติ เป็ นความสามารถทาง
พัน ธุ กรรมส าหรับ บุคคลที่เกิดมาโดยที่ ไม่ ได้รบั ของขวัญ เป็ น ความสัม พันธ์ของระบบประสาท
กล้ามเนือ้ ที่ดี และบุคคลที่ปฏิบตั ิทกั ษะที่มีความซับซ้อนได้ชา้ อาจจะต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากในการที่จะทาให้ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ มีการปรับปรุงขึน้ สาหรับโปรแกรม
การพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้นกั กีฬาเป็ นผูท้ ่ีมี
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ความสามารถในการปฏิบตั ิทกั ษะได้อย่างหลากหลาย เพราะฉะนัน้ นักกีฬาที่อยู่ในวัยเยาว์ และได้
มีการเลือกประเภทกีฬาที่ตนเองสนใจแล้วควรได้มีการเข้าร่วมหรือเรียนรู ท้ ักษะของประเภทกีฬา
อื่นด้วย และทาให้มี การปรับปรุ งความสัม พันธ์ระบบประสาทกล้ามเนือ้ โดยนักกีฬ าทุกคนควร
เรียนรูท้ ักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องจากประเภทกีฬาที่ตนเองเลือกเล่นและประเภทกีฬาอื่น ๆ ด้วย
ไม่เช่นนัน้ ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ และความสามารถในการเรียนรูจ้ ะลดลง โดย
ตลอดช่วงระยะเวลาการปรับปรุงความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ผูฝ้ ึ กสอนควรพยายาม
ใช้การออกกาลังกายที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องผูฝ้ ึ กสอนอาจเพิ่มความซับซ้อน และ
ความยากของทักษะโดยการใช้รูปแบบการฝึ ก อุปกรณ์ท่แี ตกต่างกัน และใช้การออกกาลังกายเพื่ อ
พัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ในช่วงแรกของการฝึ กซ้อมในแต่ละครัง้ ขณะที่
นักกี ฬ ายังมี ความตั้ง ใจสูงอยู่ ซึ่งสุดท้ายนักกี ฬ าจะเป็ นผู้ท่ี มี ความสัม พัน ธ์ของระบบประสาท
กล้ามเนือ้ ตัง้ แต่อายุยงั น้อย
จากการศึกษาสรุปได้ว่า การพัฒนาการนัน้ จะเกิดขึน้ ได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึ กซา้ ๆ เพื่อให้
ระบบประสาททาการตอบสนองต่อการเรียนรู ้ และสามารถปฏิบัติเองได้อย่างอัตโนมัติ การฝึ ก
กิจกรรมการเรียนรูก้ ารเคลื่อนไหวควรคู่กับโปรแกรมการฝึ กโดยใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาใช้ในการทา
กิจกรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
เวลาในการตอบสนอง
ความหมายของเวลาในการตอบสนอง
กระบวนการเคลื่ อนไหวที่ ได้จ ากสิ่งเร้าหรือการได้รบั สัญ ญาณจนกระทั่ง เกิดการ
ท างานสิ น้ สุด ลงแบ่ ง ได้เป็ น 3 ส่ วน คื อ เวลาปฏิ กิ ริย า เวลาการเคลื่ อ นไหว และเวลาในการ
ตอบสนองทัง้ หมดซึ่งจะมีความหมายของแต่ละส่วน ดังนี ้
ชูศักดิ์ เวชแพศย์ (2538) กล่าวว่า เวลาปฏิ กิริยาคือ เวลาที่ใช้ตั้ง แต่มี การกระตุ้น
ระบบประสาทรีเซพเตอร์ ให้รบั ความรู ส้ ึกจนถึงกล้ามเนือ้ มี การหดตัวซึ่งการตอบสนองต่อการ
กระตุน้ นัน้ เรียกว่า เวลาปฏิกิริยาต้องอาศัยการเดินทางที่นาพลังจากระบบประสาทรีเซพเตอร์ขึน้
ไปสู่ส่วนสมองที่อยู่ใต้อานาจจิตใจโดยผ่านเซลล์ประสาทหลายตัว แล้วจึงส่ งกลับมายังกล้ามเนือ้
เวลาปฏิกิริยานัน้ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของเวลาการตอบสนองทัง้ หมดซึ่งประกอบด้วยเวลาปฏิกิริยา
ร่วมกับเวลาการเคลื่อนไหวซึ่งเป็ นเวลาที่เริ่มจากการเคลื่อนไหวครัง้ แรกจนถึงการเคลื่อนไหวครัง้
ต่อไป
เจริญ กระบวนรัตน์ (2552) กล่าวว่า เวลาปฏิกิริยาคือช่วงเวลาที่ สมองหรือประสาท
ได้รบั การกระตุน้ จากสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็ น แสง ภาพ สัมผัส กลิ่นรส เป็ นต้นจนถูกส่งเข้าสู่สมอง
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ส่วนกลางเพื่อแปลความหมายข้อมูลที่รบั เข้าไป และตัดสินใจสั่งการให้ร่างกายเริ่มตอบสนองต่อ
สิ่งเร้านัน้ ที่สาคัญเวลาปฏิกิรยิ ายังสามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ระยะ คือ
1. ระยะเวลารับความรูส้ กึ (Sense Time Receiving of Time) คือ ช่วงระยะเวลา
เริ่มตัง้ แต่ปลายประสาทรับความรูส้ ึกเข้าสู่ร่างกายและส่งกระแสประสาทเดินทางไปจนถึงระบบ
ประสาทส่วนกลาง
2. เวลาตัดสินใจ (Decision Thought Time) คือ ช่วงระยะเวลาที่ระบบประสาท
ส่วนกลางคิดหรือแปลความหมายข้อมูลที่ได้รบั ทาให้การตัดสินใจได้เด็ดขาดยิ่งขึน้
3. ช่วงระยะเวลาตัง้ แต่ระบบประสาทส่วนกลางสั่งงานจนกระทั่งกระแสประสาท
มาถึงกล้ามเนือ้ และกล้ามเนือ้ เริ่มหดตัวทางาน
ภานุวฒ
ั น์ หนูบา้ นยาง (2555)กล่าวว่า ช่วงเวลาของกระบวนการของการตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าซึ่งเริ่มจากการกระตุน้ จากสิ่งเร้าคือมีการรับความรูส้ ึกจากประสาทสัมผัส (ดวงตา) เข้าสู่
กระแสประสาทกระบวนการระบบประสาททางานโดยส่งกระแสประสาทมายังระบบเวลาในการ
เคลื่อนไหว คือ เวลาตั่งแต่เริ่มมีการเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าจนการเคลื่อนไหว
อวัยวะสิน้ สุด
กัมปนาท แก้วดารงชัย (2553) กล่าวว่า เวลาในการเคลื่อนไหวคือ ช่วงเวลาตั้งแต่
สมองสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวจนกระทั่งสิน้ สุดการปฏิบตั ิทกั ษะเคลื่อนไหวเวลาในการตอบสนอง
คือ เวลารวมทัง้ เวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว เป็ นช่วงเวลาทัง้ หมดตัง้ แต่เริ่มมี
การกระตุน้ จนถึงร่างกายมีการเคลื่อนไหวจนเสร็จสมบูรณ์
สรุ ปได้ว่า การตอบสนองนัน้ มี 3 ส่วน ประกอบเข้าด้วยกัน คือ เวลาปฏิกิริยา เวลา
การเคลื่อนไหวและเวลาในการตอบสนอง ซึ่งเป็ นช่วงเวลารวมทั้งหมดจากการทาเวลาปฏิกิริยา
ร่างกายเริ่มมีการเคลื่อนไหวไปจนถึงร่างกายสิน้ สุดการเคลื่อนไหว ดังนัน้ การตอบสนองจึ งสาคัญ
มากในการแสดงออกของการเคลื่อนไหวทั่วไปและของนักกีฬาทุกชนิด
ความสาคัญของเวลาในการตอบสนอง
เวลาในการตอบสนองมี ความจาเป็ นอย่างมากต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์เพราะ
ต้องใช้การตอบสนองในการดารงชีวิตชีวิตประจาวันไม่ว่าจะเป็ นการเคลื่อนที่ในรูปแบบของการ
ทางานความปกติหรือเฉพาะเจาะจง
พยุ ห พล พานทอง (2538) กล่ า วว่ า เวลาปฏิ กิ ริย ามี ค วามส าคัญ ต่ อ การด าเนิ น
ชีวิตประจาวันของมนุษย์เป็ นอย่างยิ่ง เพราะในชีวิตประจาวันของคนเรานัน้ ต้องมีการเคลื่อนไหว
ร่างกายส่วนต่าง ๆ ทัง้ ในกิจกรรมที่ทาโดยทั่วไปในการดาเนินชี วิต และกิจกรรมทางด้านกีฬาหรือ
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การออกกาลังกาย ซึ่งต้องอาศัยความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบตั ิกิจกรรมนัน้ ๆ ตัวอย่างที่เห็น
ได้ชดั ของเวลาปฏิกิรยิ าที่พบเห็นได้ในชีวิตประจาวันของคนทั่วไปคือการขับรถยนต์ซ่งึ ต้องมีการยก
เท้าเหยียบห้ามล้อ เมื่อเห็นสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณไฟแดง การยกเท้าเหยียบห้ามล้อนีเ้ ป็ นการ
กระทาที่อาศัยการสั่งการของสมอง เวลาที่ใช้ ในการยกเท้าเหยียบห้ามล้อจึงเป็ นเวลาปฏิกิริยา
หากผูข้ บั รถมีปฏิกิริยาผนวกกับความไม่ประมาทและการปฏิบตั ิตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดแล้วก็
จะเป็ นการช่วยป้องกันหรือลดอุบติเหตุท่อี าจเกิดขึน้ ได้ เพราะในเวลาเพียงเสีย้ ววินาทีอาจหมายถึง
อันตรายที่เกิดขึน้ ต่อชีวิตและทรัพย์สินทัง้ ของตนและผูอ้ ่ืนการเคลื่อนไหวในกิจกรรมด้านการออก
กาลังกาย และด้านการเล่นกีฬาสาคัญเป็ นอย่างมากในการตอบสนองถ้านักกีฬามีการตอบสนองที่
ดีก็จะส่งผลให้ความสามารถในการเล่นกีฬาดีตามไปด้วย
ชูศกั ดิ์ เวชแพศย์ (2538) กล่าวว่า ความเร็วของเวลาในการตอบสนองมีความสาคัญ
ในการกีฬา เช่น ในการวิ่งและการว่ายนา้ เป็ นต้น ผูท้ ่ีมีเวลาปฏิกิริยาเร็วจะเริ่มออกตัวได้เร็วกว่า
เมื่ อ ได้รับ สัญ ญาณปื น ในการแข่ งขัน การกี ฬ า เช่ น ในการวิ่งและการว่ายน ้าผู้ท่ี มี เวลาในการ
ตอบสนองเร็วจะเริ่มออกตัวได้เร็วกว่า เมื่อได้รบั สัญญาณปื น ในการแข่งขันที่เป็ นทีม เช่นในการ
เล่นบาสเกตบอล การที่มีเวลาปฏิกิรยิ าอย่างรวดเร็วย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เพราะสามารถส่งลูกบอล
และรับลูกบอลได้โดยเร็ว รวมทัง้ การนาลูกบอลหนีฝ่ายตรงข้ามหรือในกรณีติดตามฝ่ ายตรงข้าม
เป็ นต้น
จากการศึกษาสรุปได้ว่า การตอบสนองนัน้ มีความจาเป็ นในการใช้ชีวิตประจาวันของ
มนุษย์และยังจาเป็ นต่อการเคลื่อนไหวในต่าง ๆ อย่างเช่น การออกกาลังกาย การเล่นกีฬา เป็ นต้น
การตอบสนองจะเป็ นส่วนช่วยให้การปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ
ประวัติกีฬาเรียงแก้ว
กีฬ าเรียงแก้ว Sport Stack เป็ นกี ฬ าที่ประกอบด้วยแก้ว 12 ใบ โดยเรียงและเก็บแก้ว
ตามรูปแบบอย่างถูกต้องตามกติกา กีฬาเรียงแก้วมีการคิดค้นขึน้ มามากกว่า 26 ปี จากการจัดตั้ง
ของ WSSA (Word Sport Stacking Association) หรือสมาคมกีฬาเรียงแก้วโลก สาหรับกีฬาเรียง
แก้วนัน้ จะมีรูปแบบในการเรียง 3 รูปแบบด้วยกันคือ แบบ 3-3-3 , 3-6-3 และไซเคิลมีประชากรทั่ว
โลกกว่า 10 ล้านคนให้ความสนใจและชื่นชอบกีฬาเรียงแก้ว เพราะเป็ นกิจกรรมที่สนุกสนาน มีการ
ตัง้ เป้าหมายแข่งกับเวลาผูท้ ่ีทาเวลาในการเล่นได้นอ้ ยที่สดุ จะเป็ นผูช้ นะ โดยกีฬาเรียงแก้ว ได้เข้า
มาเผยแพร่ในประเทศไทยประมาณปี พ .ศ.2550 แต่เพิ่งได้รบั ความนิยมเมื่อ 2 ปี ท่ีผ่านมา นายก
สมาคมกีฬ าเรียงแก้ว กล่าวว่าในประเทศแถบยุโรปและเอเชี ยบางประเทศได้นากีฬ าเรียงแก้ว
บรรจุไว้เป็ นวิชาพืน้ ฐานในหมวดพลศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ กว่า 30,000 โรงเรียน เพราะเห็น
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ความสาคัญของกีฬาประเภทนีท้ ่ีมีประวัติในการเล่นมายาวนานกว่า 30 ปี การเล่นกีฬาเรียงแก้ว
สามารถเริ่มได้ตงั้ แต่อายุ 3 ปี ไปจนถึงวัยผูส้ ูงอายุ พูดได้ว่าสามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย โดยเล่น
เพื่อนพัฒนาทักษะ และความสนุกสนานผ่อนคลายได้ ซึ่งการเล่นกีฬาประเภทนีจ้ ะแบ่งวิธีการเล่น
ออกเป็ น 3 ระดับ คือเด็กตัง้ แต่ 3 - 5 ปี สามารถเล่นด้วยวิธีการง่าย ๆ โดยการเรียงแก้วเป็ น กอง ๆ
ตามลาดับที่ถูกต้องเพื่อฝึ กทักษะการหยิบจับสิ่งของ ประสาทสัมผัสทัง้ มือและสายตา ทาให้สมอง
สามารถจัดเรียงลาดับข้อมูลในสมองได้ ส่วนเด็กที่อายุตงั้ แต่ 5 ปี ขึน้ ไปจนถึงวัยรุน่ ซึ่งเป็ นช่วงอายุ
ของการพัฒนาสมองและการเรียนรูก้ ็จะเล่นในรูปแบบที่ยากขึน้ มีการจับเวลาเพื่อแข่งขันกับตัวเอง
ทัง้ นีก้ ีฬาเรียงแก้วจะช่วยพัฒนาสมองทัง้ สองซีก เพราะการเล่นจะมีการใช้ร่างกายทัง้ สองด้านทัง้
ซ้า ยและขวาซึ่ ง แตกต่ า งจากกี ฬ าบางประเภทที่ มัก จะใช้ร่า งกายด้า นที่ ถนัด ในการเล่น เช่ น
แบดมินตัน ปิ งปองเทนนิส เป็ นต้น แต่กีฬาเรียงแก้ว จะมีความคล้ายคลึงกับการเล่นกีฬาบาสเก็ต
บอล ที่มีการใช้ทุกส่วนของร่างกาย และยังมีประสิทธิภาพที่ช่วยให้รา่ งกายเกิดการพัฒนาได้เท่า ๆ
กันอีกด้วย อีกทัง้ การใช้มือทัง้ สองข้างพร้อม ๆ กัน ในทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พบว่าสมองทั้ง
สองซีกมีการทางานร่วมกันเกิดกระบวนการกระตุน้ สมอง ถ้ามีการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วว่องไว
ทักษะการควบคุมการมองเห็นเพราะต้องจดจ่อกับการเรียงแก้วส่งผลให้มีสมาธิมากขึน้ หากมีการ
เรียงแก้วได้ถกู ต้องและเร็วก็จะเป็ นการเพิ่มทักษะเรื่องความแม่นยา
สรุปได้ว่า กีฬาเรียงแก้วเป็ นกิจกรรมที่มีคณ
ุ ค่าสาหรับหลักสูตรทางกายภาพ อย่างไรก็ตา
กีฬาเรียงแก้ว เป็ นทางเลือกกับทุกครอบครัวว่าผูป้ กครองควรส่งเสริมให้มีการทากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว เพื่ อ ให้เด็ ก ๆ รู จ้ ัก การใช้เวลาว่างให้เป็ น ประโยชน์ อาจจะเป็ น การท าอาหาร อ่ าน
หนังสื อหรือการเล่นกีฬ า และ กี ฬ าเรียงแก้ว ก็ถือว่าเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็ นประโยชน์ และ
สามารถใช้เป็ นกิจกรรมของครอบครัวได้ (สมาคมกีฬาสแต็ค, 2011)
วิธีฝึกการเรียงแก้วที่ถูกต้องตามกฎของสมาคมกีฬาเรียงแก้วโลก
1. วิธีเรียงแก้วแบบ 3-3-3 คือ การเรียงแก้ว และการเก็บแก้วจากซ้ายไปขวาหรือจาก
ขวาไปซ้ายแล้วแต่ความถนัด โดยแบ่งเป็ น 3 กอง กองละ 3 แก้ว (3-3-3)
2. วิธีเรียงแก้วแบบ 3-6-3 คือ การเรียงแก้วและการเก็บแก้วจากซ้ายไปขวาหรือจาก
ขวาไปซ้ายแล้วแต่ความถนัด โดยแบ่งเป็ น 3 กอง กองละ 3 แก้ว ทางซ้าย กองละ 6 แก้วตรงกลาง
และแก้วทางขวา 3 แก้ว 3-6-3 เรียงแก้วจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้ายก็ได้ (แล้วแต่ความ
ถนัด) ต้องไม่วางมือทัง้ สองข้างบนแก้วพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็ นการเรียงแก้ว แต่สามารถเรียงแก้ว ขึน้
ในกองหนึ่งพร้อม ๆ กับการเก็บแก้วอีกกองหนึ่งได้ นักกีฬาเรียงแก้วอาจจะทาการเก็บแก้ว 2 กอง
ในเวลาเดียวกันได้โดยจะต้องใช้มือทัง้ สองข้าง ในการเริ่มการเก็บแก้วในกองแรก ก่อนที่จะเก็บแก้ว

31
กองที่ 2 ก่อนที่จะเก็บแก้วกองที่ 3 ซึ่งในกองที่ 3 อาจจะเก็บแก้ว โดยใช้มือเดียวก็ได้การเรียงแก้ว
ต้องเป็ นไปในทิศทางเดิมที่เรียงแก้วในตอนแรก
3. การเรียงแก้วแบบไซเคิล (CYCLE) ลักษณะการเรียงแก้วที่รวมการเรียงแก้วแบบ
3-6-3การเรียงแก้วแบบ 6-6 และการเรียงแก้วแบบ 1-10-1 ตามลาดับและจบด้วยการเก็บแก้ว
3-3-6
3.1 ทาจากซ้ายไปขวาหรือจากขวาไปซ้าย
3.2 ต้องไม่ วางมื อทั้งสองข้างบนแก้ว 2 แก้วพร้อมกัน ไม่ ว่าจะเรียงแก้วแต่ละ
ชนิด สามารถเก็บแก้วพร้อม ๆ กันได้
3.3 นักกีฬาเรียงแก้วอาจทาการเก็บแก้ว 2 กองในเวลาเดียวกันได้ “โดยนักกีฬา
เรียงแก้วทัง้ หมดต้องใช้มือทัง้ สองข้าง ในการเริ่มทาการเก็บแก้วในกองแรก ก่อนที่จะเก็บแก้วใน
กองที่ 2 และต้องใช้มือทั้งสองข้างเก็บแก้วในกองที่ 2 ก่อนที่เก็บแก้วในกองที่ 3 สาหรับกองที่ 3
อาจเก็บแก้วโดยใช้มือเดียวก็ได้การเรียงแก้วทัง้ แบบ 3-6-3 และ 6-6 ต้องเริ่มด้วยฝั่งเดิมและเป็ นไป
ในทิศทางเดิม
3.4 ในการเก็บแก้ว 3-6-3 นัน้ แก้ว 3 ใบสุดท้ายสามารถทาด้วยมือเดียวได้และ
ไม่ตอ้ งเก็บให้เรียบร้อยเพื่อทาการเก็บแก้วให้สมบูรณ์
3.5 ขณะทาการเก็บแก้ว 6-6 เมื่อทาการเก็บแก้ว 6 ใบแรกเสร็จแล้ว สามารถทา
เก็บแก้ว 6 ใบที่สองได้เช่นกัน คาแนะนา ควรทาการเก็บแก้ว 6 ใบ ครัง้ ละกลุ่มแล้ววางแก้ว 6 ใบ
กลุม่ หนึ่งบนอีกกลุม่ เพราะดีกว่าและเร็วกว่าที่จะใช้ แก้ว 6 ใบแรก ถือแก้วข้างละ 3 ใบ
3.5.1 การทาดาวน์สแต็คแก้ว 12 ใบในตัง้ เดียว หรือ เมื่อทาดาวน์สแต็คแก้ว
12 ใบ เป็ นหนึ่งกลุม่ หรือสองกลุม่
3.5.1.1 แก้ว 2 ใบ ด้านบนจากตั้ง 12 ใบ ต้องถูกวางข้างละใบของแก้ว
10 ใบที่เหลือ รูปแบบ 1-10-1โดยหงายใบหนึ่งและคว่าใบหนึ่ง
3.5.1.2 เมื่อทาการเรียงแก้ว 1-10-1 เสร็จแล้ว แก้วทัง้ สองข้างทัง้ สองใบ
นัน้ เก็บแก้ว10 กอง ให้เป็ น 3-6-3 ก็จะจบขัน้ ตอนการเรียงแก้วแบบไซเคิล
หลักการฝึ กกีฬา
สนธยา สีละมาด (2551) กล่าวว่า หลักการฝึ กกีฬาหมายถึง การสอนซึ่งเป็ นการช่วยให้
นักกี ฬ าเกิดการเรียนรู ้ ส าหรับผู้ฝึ กสอนการที่จะช่วยให้นักกี ฬ าเกิดการเรียนรู ไ้ ด้ม ากยิ่งขึน้ สิ่ง
สาคัญก็คือ ผูฝ้ ึ กสอนจะต้องมีความรูค้ วามเข้าใจเป็ นอย่างดีเกี่ยวกับการเรียนรูข้ องนักกีฬา เป็ นสิ่ง
ที่สาคัญที่ผฝู้ ึ กสอนจะต้องเข้าใจขัน้ ตอนของการเรียนรูเ้ พราะในแต่ละขัน้ เป็ นกระบวนการที่มองไม่
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เห็น แต่เราสามารถเห็นผลของการเรียนรูใ้ นทักษะนัน้ จากการปรับปรุงความสามารถ ในการปฏิบตั ิ
ทักษะการบวนการเรียนรูน้ นั้ เกิดขึน้ ในร่างกายและจิตใจการเรียนรูจ้ ะเกี่ยวข้องกับระบบประสาท
สมอง และระบบความจาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึ กหัดทักษะความจาที่เกิดขึน้ จากการปฏิบตั ิครัง้ ก่อน
หน้าจะเกิดขึน้ อีกครัง้ การปฏิบตั ิท่ีถูกต้องอย่างต่อเนื่อง และความจาที่ แม่นยาของงานที่ปฏิบตั ิจะ
ถูกบัน ทึก ไว้ในระบบความทรงจ า และสิ่ง ที่บันทึกไว้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีก เมื่ อมี ความ
ต้องการ การจดจาของสมองถึงเทคนิคหรืองานที่ได้กระทานัน้ เราจะเรียกว่าโปรแกรมกลไก ซึ่งจะ
สามารถสั่งการได้ โปรแกรมกลไกจะเริ่ม ต้นทางานตั้งแต่ช่ วงแรกของการเรียนรู ท้ ักษะ เมื่อการ
เรียนรู เ้ พิ่ ม ขึน้ โปรแกรมกลไกก็จ ะพัฒ นาขึน้ ตาม ดังนั้นนักกี ฬ าชั้น แนวหน้าโปรแกรมกลไกจะ
สามารถสั่งการได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการทาให้สามารถปฏิบตั ิทกั ษะได้อย่างมั่นคง
ขั้นตอนของการเรียนรู้
ขัน้ ตอนของการเรียนรู ้ หมายถึง ในแต่ละช่วงของการเจริญ เติ บโตและการพัฒ นา
ประกอบด้วยการเรียนรู ้ 3 ขัน้ ดังนี ้
1.ขัน้ ของการคิดหรือขัน้ ต้น
ขั้น แรกของการเรีย นรู ้ เป็ น ขั้น ของการคิ ด ว่า จะท าอะไร กล่า วคื อ ก่ อ นที่
นักกีฬาจะเรียนรู น้ ักกีฬาต้องรู อ้ ย่างชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่พวกเขาต้องพยายามทาให้สาเร็จ มีผู้
ฝึ กสอนที่ขาดประสบการณ์จานวนมากที่เริ่มต้นด้วยการบอกหรือแสงให้นักกีฬาดูว่าทาอย่างไร
โดยมิ ไ ด้อ ธิ บ ายให้นั ก กี ฬ าทราบก่ อ นว่ า อะไรเป็ น สิ่ ง ที่ ผู้เรีย นรู ้พ ยายามท าให้ส า เร็จ ซึ่ ง เป็ น
ข้อผิดพลาดอย่างมากสาหรับการเรียนรูข้ องนักกีฬา การเรียนรูใ้ นขัน้ นี ้ อาจจะดาเนินไปอย่างช้า ๆ
ขึน้ อยู่กับนักกีฬาและธรรมชาติความยากง่ายของทักษะ ผูฝ้ ึ กสอนสามารถช่วยให้นักกีฬาเรียนรู ้
ทักษะใหม่ ๆ ได้ โดยการพูดสรุปเกี่ยวกับทักษะที่จะเรียนการสาธิตและอธิ บายการปฏิบตั ิทักษะที่
จะเรียน การใช้วิธีการสอนที่ช่วยให้นกั กีฬาสามารถปฏิบตั ิทกั ษะที่จะเรียนได้อย่างดี ระยะเวลาของ
การเรียนรู ข้ ั้นต้นนีข้ ึน้ อยู่กับประสบการณ์ และความสัมพันธ์ของระแบบประสาทกล้ามเนือ้ ของ
นักกีฬาและความซับซ้อนของทักษะ ที่มีต่อนักกีฬาแต่ละบุคคลอาจจะใช้ระยะเวลาสัน้ ๆ สาหรับ
นักกีฬาที่มีประสบการณ์ และตรงกันข้ามอาจจะใช้ระยะเวลานานสาหรับนักกีฬาวัยเยาว์ อย่างไรก็
ตาม ส าหรับ ความง่ ายต่ อ การเรีย นรู ท้ ัก ษะใหม่ ๆ ผู้ฝึก สอนควรใช้วิธี ก ารฝึ กที่ ส อดคล้อ งหรือ
เหมือนกันระหว่างทักษะใหม่กับทักษะเก่าที่เคยปฏิบตั ิมาก่อน การเรียนรู ใ้ นขัน้ นีจ้ ะสมบูรณ์เมื่อ
นักกีฬาสามารถปฏิบตั ิทกั ษะได้บา้ ง แม้จะมีขอ้ ผิดพลาดอยู่
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2.ขัน้ ของการเรียนรูห้ รือขัน้ กลาง
เป็ น ขั้น ของการเรีย นรู ท้ ่ี ต่อ มาจากขั้น ของการคิด ในขั้นนี ้การปฏิ บัติเพี ย ง
อย่างเดียวจะไม่ มี ความเพี ยงพอส าหรับ การเรียนรู ท้ ักษะให้มี ความถูกต้ องนักกี ฬ าจะต้องการ
แรงจูงใจในการเรียนรู แ้ ละต้องการรู เ้ กี่ ยวกับสิ่ง ที่พ วกเขาท า ว่ามี ความถูกต้องหรือไม่ และยัง
ต้องการรูว้ ่าสิ่งที่พวกเขาทาอะไรเป็ นข้อผิดพลาด และสิ่งที่สาคัญอย่างยิ่ง พวกเขาต้องรูว้ ่าจะแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ ให้มีความถูกต้องได้อย่างไร ระยะเวลาการเรียนรู ใ้ นขัน้ นีจ้ ะมีระยะเวลาไม่
แน่นอน ทักษะที่มีความง่ายอาจจะใช้เวลาเพียงวันเดียว แต่ทกั ษะที่มีความซับซ้อนอาจจะต้องใช้
เวลาเป็ นปี ถึงก้าวขึน้ ไปสูก้ ารเรียนรูข้ นั้ เป็ นอัตโนมัติ ในการเรียนรูข้ นั้ นีน้ ักกีฬาจะเริ่มปฏิบตั ิทกั ษะ
ได้อย่างแม่ นยาและมั่นคงแต่ เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่ คุ้นเคย เมื่ อการปฏิ บัติ ทักษะเกิดเป็ น
อัตโนมัติ นักกีฬาจะสามารถก้าวขึน้ ไปสูก่ ารเรียนรูข้ นั้ เป็ นอัตโนมัติ
3.ขัน้ เป็ นอัตโนมัติหรือขัน้ สูง
การเรียนรูใ้ นขัน้ อัตโนมัติเป็ นขัน้ ที่นักกีฬาสามารถแสดงทักษะได้อย่างมั่งคง
ภายใต้สภาพสิ่งแวดล้อมหรือการแข่งขันที่แตกต่างกัน นักกีฬาจะมีความเชื่อมั่นและมีความเข้าใจ
เป็ นอย่างดีเกี่ยวกับทักษะ ซึ่งหมายถึงนักกีฬาสามารถที่จะประเมินทักษะที่ตนเองปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในขัน้ นีน้ กั กีฬาต้องการแรงจูงใจในการปฏิบตั ิทกั ษะ เนื่องจากการปรับปรุงจะเกิดขึน้
น้อยและไม่ ง่ายที่นักกี ฬ าจะทาได้ส าเร็จ ความสามารถในการปฏิ บัติทักษะจะเป็ นผลโดยการ
เปลี่ยนแปลงในสมรรถภาพกลไก เช่น ความแข็งแรง ความเร็ว เป็ นต้น
หลักการสร้างโปรแกรมการฝึ กแบบสถานี
การฝึ ก แบบสถานี (Circuit Training) หรื อ บางที่ เรี ย กอี ก อย่ า งหนึ่ ง ว่ า การฝึ ก แบบ
หมุนเวียนหรือแบบวงจรนั้นได้ถูกใช้ในการฝึ กนักกีฬา มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาความอดทนของ
ระบบไหลเวียนเลือด เสริมสร้างความแข็งแรง และความทนทานให้กล้ามเนือ้ ของร่างกายอย่างเป็ น
ระบบ
เจริญ กระบวนรัต น์ (2557)กล่ า วว่ า ผู้เข้า รับ การฝึ ก แต่ ล ะกลุ่ม จะต้อ งท าการฝึ ก
กล้ามเนือ้ ท่าต่าง ๆ ในแต่ละสถานีให้ครบก่อน หรือเสร็จสิน้ ตามที่กาหนดไว้ในโปรแกรมก่อน ตาก
นัน้ จึงค่อยเปลี่ยนหรือย้ายไปฝึ กที่สถานที่ฝึกอื่นต่อไป ในลักษณะของการหมุนเวียนกันไปจบครบ
ทุกสถานีฝึก
ความหมายของการฝึ กแบบสถานี
เจริญ กระบวนรัตน์ (2557) กล่าวว่า การฝึ กแบบสถานี หรือแบบ (Circuit Training)
เป็ นรูปแบบวิธีการฝึ กที่สามารถทาให้เกิดผลได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็ นรูปแบบการฝึ ก
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ที่ มุ่ ง พัฒ นาสร้า งเสริม สมรรถภาพนั ก กี ฬ า (Fitness Training) โดยมี เป้ า หมายในการพั ฒ นา
ปรับปรุ งสมรรถภาพที่สมั พันธ์กับความสามารถ (Fitness Related Abilities) อาทิ ความแข็งแรง
ความเร็วและความอดทน โดยเน้นรู ปแบบการฝึ กแบบผสมผสาน หรือแบบเชิงซ้อน (Complex
Forms) ระหว่างความแข็งแรงกับความอดทน (Strength-Endurance) ความเร็วกับความอดทน
(Speed-Endurance)และความเร็วกับความแข็งแรง (Speed-Strength) ซึ่งเป็ นรากฐานสาคัญที่
จะนาไปสู่การยกระดับการฝึ กเพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถของนักกีฬาให้มีคณ
ุ ภาพมากยิ่งขึน้
โดยมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาเสริม สร้า งสมรรถภาพทางกายด้า นใดด้า นหนึ่ งหรื อ สมรรถภาพที่ มี
ความสัมพันธ์กบั ทักษะความสามารถของนักกีฬา ดังต่อไปนี ้
สมรรถภาพทั่วไป (General Fitness)
สมรรถภาพเฉพาะประเภทกีฬา (Specific Fitness)
สมรรถภาพทั่วไปและสมรรถภาพเฉพาะประเภทกีฬา (Both General Fitness
and Specific Fitness)
สนธยา สีละมาด (2555) กล่าวว่า การฝึ กแบบสถานี (Circuit Training) ถูกนามาใช้
โดย มอร์แกนและอดัมแห่ง มหาวิทยาลัยลีดในปี คริสต์ศกั ราช 1958 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทั่วไป
การฝึ กแบบวงจรเป็ นการจัดสถานีหลายสถานี โดยสลับกลุ่มกล้ามเนือ้ จากสถานีหนึ่งไปยังสถานี
หนึ่ง ซึ่งในรอบของการฝึ กอาจจะประกอบด้วยการออกกาลังกายน้อยสุด 6-9 สถานี ปานกลาง 912 สถานี หรือมากสุด 12-15 สถานี และนักกีฬาอาจจะมีการทาซา้ หลายครัง้ โดยขึน้ อยู่กบั จานวน
การออกกาลังกาย การพิจารณาจานวนสถานี จานวนสถานีครัง้ ต่อสถานี และความหนักจะขึน้ อยู่
กับความอดทนต่อการทางาน และสมรรถภาพของนักกีฬา อย่าไรก็ตามในช่วงการฝึ กเพื่อพัฒนา
โครงสร้างร่างกาย ไม่ควรที่จะมีการทางานมากจนทาให้นักกีฬามีระดับของการเจ็บปวดหรือไม่
สบายของกล้ามเนือ้
ราวีวัฒ น์ รัต นโกเศศ (2551)กล่าวว่า การฝึ ก โดยใช้ระบบหมุน เวี ย นเปลี่ ย นฐาน
เพื่ อให้ผูฝ้ ึ กได้ฝึ กทุกกิจ กรรมตามเวลาที่กาหนด โดยออกแบบฐานใช้ฝึกสามารถพัฒ นาความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ พลังและความอดทนทาให้ระบบหายใจและระบบไหลเวียนดีขึน้ ดังนั้น
จานวนครัง้ ในการฝึ กจึงไม่มีหลักยึดตายตัวขึน้ อยู่กับความแข็งแรง อายุ เพศของผูฝ้ ึ ก แต่ค วรเริ่ม
จากการฝึ กจากเบาไปหาหนักและเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ภายหลังการฝึ กแบบสถานี เป็ นกิจกรรมการฝึ กที่
สร้างความสนุกสนาน ผูฝ้ ึ กจะเกิดการแข่งขันในระหว่างการฝึ ก
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หลักการฝึ กแบบสถานี
โฆสิต เมฆสวรรค์ (2547) กล่าวว่า หลักการฝึ กแบบสถานี คือการออกกาลังกายที่
ต้องการพัฒ นาสมรรถภาพทางกายในแต่ ละด้านแบ่ง เป็ นสถานี (Station) โดยในแต่ละสถานี
จะต้องกาหนดจานวนครัง้ จานวนยก และเวลา ที่ตอ้ งทาให้เสร็จในแต่ละสถานี สาหรับวิธีการ
สร้างการฝึ กแบบสถานีมีหลักในการสร้างหรือออกแบบดังนี ้
1.ให้พิจารณาเลือกแบบออกกาลังกายที่เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ องการ
พัฒ นาสมรรถภาพทางกายในแต่ละด้านมาจัดเป็ นสถานีในการฝึ กแบบสถานี ประมาณ 6-12
สถานี โดยต้องเป็ นแบบการออกกาลังกายที่เป็ นพืน้ ฐาน ไม่รวมการอบอุ่นร่างกายและการผ่อน
คลายกล้ามเนือ้ ให้พิจารณาพืน้ ที่หรือสถานที่ท่เี หมาะสมในการจัดการฝึ กแบบสถานีดว้ ย
2.ในการจัดเรียงลาดับสถานี ควรหลีกเลี่ยงสถานีท่ีมีการพัฒนาในกลุม่ กล้ามเนือ้
กลุ่มเดียวกันอยู่ใกล้ ๆ กัน ทัง้ นีเ้ พื่อให้กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว มีการผ่อนคลาย สาหรับ
การพิจารณากาหนดระยะห่างของแต่ละสถานีนนั้ ให้พิจารณากาหนดตามความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์หรือสถานที่ในการจัดการฝึ กแบบสถานี
3.ให้พิจารณาจานวนครัง้ จานวนยกของแต่ละสถานี โดยทาการทดลองให้ผเู้ ข้า
รับการฝึ กทาให้มากครัง้ ที่สดุ หลักจากนัน้ ให้กาหนดความเหมาะสมในแต่ละยก เช่น ให้ทา 2 ใน 3
หรือ 1 ใน 2ของจานวนครัง้ ที่ทาได้สงู สุดสาหรับการพักในแต่ละยกนัน้ จะไม่เป็ นการพักที่สมบูรณ์
กล่าวคือ มีการเคลื่อนไหวไปมาช้า ๆ ซึ่งจะเป็ นเพียงการบรรเทาการเมื่อยล้าเท่านัน้ เช่น ปฏิบตั ิ 2
นาทีพกั 30 วินาที
4.ให้พิจารณากาหนดเวลาของการปฏิบตั ิแต่ละสถานี โดยรวมเวลาทัง้ หมดของ
การฝึ ก แบบสถานี ควรอยู่ระหว่า ง 30-45 วิน าที ไ ม่ รวมการอบอุ่น ร่า งกายและการผ่ อ นคลาย
กล้ามเนือ้ สาหรับการอบอุ่นร่างกายและการผ่อนคลายกล้ามเนือ้ นัน้ ให้ใช้เวลาอย่างละประมาณ
5-10 นาที
5.การเพิ่มความหนักของการฝึ กแบบสถานี โดยเพิ่มจานวนเที่ยวในแต่ละยกให้มี
การเพิ่มความหนักประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ ทุก 2 สัปดาห์หรือ 4 สัปดาห์ อาจกาหนดให้ลด
เวลาการปฏิบตั ิลงหรืออาจเพิ่มจานวนรอบในการปฏิบตั ิตามเป้าหมายที่ตงั้ ใจไว้
6.เว้นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการออกกาลังกายแบบสถานีควรอยู่ในห้วง 8-10
สัปดาห์ ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนากลุม่ กล้ามเนือ้ หรือสมรรถภาพทางกาย
7.การพัฒนาความอดทนของระบบหมุนเวียนของระบบไหลเวียนโลหิตและระบบ
หายใจ ต้องมีการออกแบบให้ทาการฝึ กอย่างต่อเนื่องประมาณ 15-20 นาที ขึน้ ไป ในลักษณะการ
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ออกกาลังกายแบบแอโรบิก จะทาให้ผูฝ้ ึ กต้องออกกาลังกายเพื่อรักษาระดับอัตราการต้นชีพ จร
เป้าหมายให้อยู่ในห้วง 60 - 80 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการเต้นชีพจรสูงสุด ตลอดห้วงเวลาในการฝึ ก
หมุนเวียนให้ครบทุกสถานี
เจริญ กระบวนรัตน์ (2557) กล่าวว่า แนวทางที่ผูเ้ ข้ารับการฝึ กแบบสถานีควรยึดถือ
เป็ นหลักในการปฏิบตั ิท่สี าคัญไว้ ดังนี ้
1. ในขณะที่ ท าการฝึ ก ควรเน้น การพั ฒ นาความแข็ ง แรง ความอดทนของ
กล้ามเนือ้ และระบบไหลเวียนเลือดควบคู่กนั ไป
2. การปรับเพิ่ม ระดับความหนักในการฝึ ก ควรการทาทีละเล็กทีละน้อยอย่าง
ต่อเนื่องโดยพิจารณาให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาของการฝึ ก
3. ท่าการบริหารที่เลือกนามาใช้ในการฝึ กเพื่อพัฒ นาสร้างเสริม ความแข็งแรง
ควรเป็ นท่ากายบริหารที่ง่าย ๆ ไม่ย่งุ ยากซับซ้อนจนเกินไป
4. ควรเป็ น การฝึ กที่ ทุกคนสามารถปฏิ บัติพ ร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ค รัง้ ละ
หลาย ๆ คน
5. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึ ก แต่ ละสถานีไม่ ค วรนานจนเกิ น ไป เพราะจาท าให้
กล้ามเนือ้ หมดแรงก่อนที่จะฝึ กครบทุกสถานี หรือตามที่ได้กาหนดไว้ในโปรแกรมการฝึ ก
6. ควรเป็ นการฝึ กที่แต่ละคนสามารถเรียนรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง
7. การฝึ กที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย
8. สามารถปรับเพิ่มระดับความหนักในการฝึ กได้ดว้ ยตนเอง
9. สามารถดัดแปลงสภาพของการฝึ กให้เหมาะสมที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการ
แข่งขันได้
10. การเลือกหรือกาหนดท่าฝึ ก ตลอดจนการเปลี่ยนสถานีฝึกจากสถานีหนึ่งไป
ยังอีกสถานีหนึ่งควรปรับความเหมาะสมให้เข้ากับการฝึ กเฉพาะในแต่ละประเภทกีฬาได้
สรุ ปได้ว่า การฝึ ก แบบสถานีขึน้ อยู่กับจุด หมายของการฝึ ก ในแต่ละประเภทกี ฬ า
นอกจากนีค้ วามหลากหลายของกิจกรรมที่นามาใช้ในการฝึ กแบบสถานียงั ช่วยให้เกิดการถ่ายโยง
การประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ส่งผลให้เกิดความสัม พันธ์ของทักษะกลไกการ
เคลื่อนไหวแก่นกั กีฬานอกเหนือจากสมรรถภาพทางกายที่ตอ้ งการ
หลักการนาเอาการฝึ กแบบสถานีไปใช้ในโรงเรียน
การฝึ กแบบสถานี คือเป็ นการนาเอากิจกรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายมารวมไว้
ด้วยกันโดยปรับความหนักเบา และรูปแบบของกิจกรรมที่นามาใช้ในการฝึ กหรือออกกาลังกายให้มี
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ความหลากหลาย เพื่อให้นักเรียนหรือผู้เข้าร่วมการฝึ กจากสถานีหนึ่งไปสู่อีกสถานีหนึ่งซึ่งโดย
ธรรมชาติของเด็กจะชอบรูปแบบของกิจกรรมที่มีความหลากหลาย และมีลกั ษณะแบบหมุนเวียน
หรือสลับสับเปลี่ ยนวิธี การของกิจ กรรมที่ทาให้เกิด แรงจูงใจ เนื่องจากรู ปแบบของกิจ กรรมที่ มี
ลักษณะผสม และมีช่วงพักสัน้ ๆ สลับเป็ นสิ่งจาเป็ นและเป็ นความต้องการโดยธรรมชาติของเด็ก
สาหรับพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก นอกจากนีก้ ารฝึ กแบบสถานียังใช้เป็ นแนวทางใน
การกระตุน้ และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้กับเด็กนักเรียนตัง้ แต่ระดับประถมปลายขึน้ ไปได้เป็ น
อย่างดี โดยให้เด็กเลือกออกแบบกิจกรรมที่ได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับสุขภาพ และสมรรถภาพมาใช้ปฏิบตั ิ
ในแต่ละสถานี การเริ่มต้นเรียนรู ท้ ักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกีฬ าตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยเรียน
ก่อให้เกิดการพัฒนาปรับตัวทางด้านกลไกการเคลื่อนไหว รวมทัง้ ระบบการทางานของอวัยวะต่าง
ๆ ภายในร่างกายซึ่งเป็ นผลดีต่อการเจริญเติบโต และความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย เยาวชนควรได้รบั การฝึ กทักษะพืน้ ฐานการเคลื่อนไหวเพื่อให้สามารถนาไปปฏิบัติ
กิจ กรรมการเคลื่ อนไหว และทักษะกี ฬ าเบือ้ งต้ น ได้ห ลากหลายรู ปแบบอัน จะส่งผลให้เกิดการ
พัฒ นาการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนือ้ บุคลิกภาพ ประสบการณ์ ความเชื่อมั่น
ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และการตัดสินใจที่ดีแก่เด็ก นอกเหลือจากความสมบูรณ์แข็งแรง
ของร่างกายที่ ได้รับ จากการฝึ ก โดยตรง การฝึ ก แบบสถานี เป็ น รู ป แบบวิธี ก ารฝึ ก ที่ เด็ ก ทุ ก คน
สามารถปฏิบตั ิได้พร้อมกันในเวลาเดียวกันครัง้ ละหลาย ๆ คน โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับ
ความต้องการที่จ ะนาไปใช้ประโยชน์ในการเคลื่อนไหวของแต่ละประเภทกีฬ า ด้วยเหตุผลนี ้ ผู้
ฝึ กสอนกีฬาแต่ละประเภท สามารถนาหลักการที่เป็ นโครงสร้างของการฝึ กแบบสถานี ไปใช้ในการ
ออกแบบหรือจัดทาโปรแกรมการฝึ กซ้อมแบบสถานี เพื่อพัฒนาสร้างเสริมสมรรถภาพ ทักษะการ
เคลื่อนไหว และทักษะกีฬ า หรือประยุกต์ใช้ในการฝึ กแบบผสมผสานของแต่ละประเภทกีฬาได้
อย่างมีคณ
ุ ภาพ และมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ (เจริญ กระบวนรัตน์, 2557)
งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจัยในต่างประเทศ
กริฟฟิ น (Griffin, 1989) ได้ดาเนินการศึกษาเรื่องประโยชน์ของการถ่ายโยงการเรียนรู ้
และการถ่ายโยงกลวิธีการเรียนรูใ้ นชัน้ เรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูเ้ รียนระดับ 4 จานวน 33 คน โดย
ผูเ้ รียนทัง้ หมดถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม โดยวิธีการจับคู่ ทัง้ นีผ้ เู้ รียนทัง้ หมดจะต้องเรียนให้ครบ 10
ครัง้ โดยใน 5 ครัง้ แรกนั้นกลุ่มที่หนึ่งได้รบั การสอนด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยการเรียน
แบบให้ความร่วมมือกัน (Collaborative) ภายใต้เงื่อนไขการเรียนรู ท้ ่ีให้ความช่วยเหลือกลุ่มเพื่อน
และเน้นให้มี การสังเกตพฤติกรรม ขณะที่กลุ่มที่สอง ได้รบั การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการ
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เรีย นการสอบแบบที่ เคยมี ม าแต่ ด่ ังเดิ ม ภายใต้เงื่อ นไขการเรีย นรู ด้ ้วยตนเองไม่ ต้องพึ่ง พาใคร
สาหรับห้าสัปดาห์เรียนสุดท้าย กลุ่มต่ าง เปลี่ยนเงื่อนไขโดยผูเ้ รียนทุกคนต่างได้รบั การแนะนาสั่ง
สอน (instructed) ในการใช้กลวิธีการเรียนรูต้ ่าง ๆ (Learning strategies) และต่างก็ได้รบั ตัวอย่าง
ทั่ ว ๆ ไปของกลวิ ธี ท่ี มี แ ละไม่ มี ประโยชน์ (Generalexamples of useful and non-useful
strategies) ผู้วิจัยดาเนิน การเก็บ รวบรวมข้อมูล จากการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถที่
สัง เกตได้ (Performance) และใช้แ บบสัง เกต ในการสัง เกตพฤติ ก รรมของนัก เรีย น รวมทั้ง ได้
ออกแบบการวัดการถ่ายโยงการเรียนรู ้ และยุทธศาสตร์ท่ีผูเ้ รียนใช้ในการเรียนรู ้ โดยใช้เครื่องมือ
เหล่านีว้ ัดในระยะเริ่มต้น และระยะสิน้ สุดของแต่ละครัง้ ยกเว้นการสังเกตที่กระทาในทุก ๆ ครัง้
ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า (1) ผูเ้ รียนต่างก็สามารถที่จะใช้กลวิธีสาหรับการเรียนรูไ้ ด้ (2) พฤติกรรมเชิง
กลวิธีของผูเ้ รียนต่างได้รบั ผลเชิงบวกโดยการสอนดังกล่าว และในการฝึ กปฏิบตั ิ กลวิธีท่ีใช้ และ(3)
ผูเ้ รียนต่างก็สามารถที่จะใช้กลวิธีให้เป็ นประโยชน์ขา้ มสถานการณ์ได้ ซึง้ หมายความว่า ผูเ้ รียน
สามารถนากลวิธีได้เรียนรูม้ าไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ ซึ่งเรียกว่าเกิดการถ่ายโยงการ
เรียนรู ้
คาร์มนั นี่ (Carmoney, 1994) ศึกษาผลการเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาของการเลือก
สิ่งเร้าการได้ยินจังหวะที่มีต่อนักกีฬาทักษะปิ ดและทักษะเปิ ด โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 90 คน
แบ่งออกเป็ นกลุม่ เท่าๆกัน และตามเพศ ดังนี ้
1. กลุม่ นักกีฬาทักษะเปิ ด
2. กลุม่ นักกีฬาทักษะปิ ด
3. กลุม่ ไม่มีทกั ษะ
ทดสอบในด้านความเร็ว ความแม่นยา และจานวนตัวแปร จากสภาพของเสียง 3
แบบ คือ1.เงียบ 2.จังหวะเสียงสม่าเสมอ และ 3.จังหวะเสียงไม่สม่าเสมอผลการทดลองพบว่า เป็ น
นักกีฬาที่มีทกั ษะเปิ ดและทักษะปิ ด มีความสามารถได้รวดเร็วกว่า กลุ่มควบคุมกลุม่ นักกีฬาทักษะ
เปิ ดจะแสดงความสามารถได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมที่เงียบ และมีจังหวะเสียงสม่าเสมอ และ
แสดงได้ดีท่ีสดุ ในสภาพที่ มีเสียงจังหวะสม่าเสมอในกลุ่มนักกีฬาทักษะปิ ด จะแสดงได้นอ้ ยกว่าใน
สภาพแวดล้อมทัง้ วามแบบ และการให้จังหวะสม่าเสมอนัน้ ไม่มีผลแตกต่างระหว่างเพศทัง้ สอง
เพศ
บราวน์ (Brown, 2007) ศึกษาเรื่อ ง การปรับ ปรุ ง เวลาปฏิ กิ ริย าผู้ท่ี พ ยายามสร้า ง
ความรวดเร็ว อาจจะมี ค วามเข้าใจที่ ผิ ด ก็ ได้ งานวิ จัย ต่ า ง ๆ แสดงให้เห็ น ว่า เวลาปฏิ กิ ริย าซึ่ ง
หมายถึงช่วงเวลาตัง้ แต่การเริ่มสิ่งเร้าจนกระทั้ง การตอบสนองแรกที่สงั เกตได้สามารถปรับปรุงได้
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นักวิจยั ชาวฝรั่งเศสพบว่านักวิ่งระยะสัน้ ระดับโลกจะปรับปรุงเวลาปฏิกิริยาได้เร็วขึน้ ตามลาดับถ้า
ระยะทางวิ่ง ลดจาก 400 เมตร. ลงมาจนถึง60 เมตร. เวลาปฏิกิรยิ าดีขึน้ เมื่อนักวิ่งระยะสัน้ ผ่านเข้า
ไปสู่ ร อบชิ ง ชนะเลิ ศ จะไม่ ป รากฏเวลาปฏิ กิ ริ ย าลดลงในนั ก วิ่ ง ที่ ป ระสบการณ์ น้ อ ย (ขาด
ประสบการณ์) นักวิจยั ยังสังเกตพบว่านักวิ่งที่มีประสบการณ์ในการวง 60 เมตร. และ 100 เมตรจะ
พยายามคาดการณ์จงั หวะของปื นปล่อยตัว ในขณะที่นักวิ่งระยะไกลกว่า (วิ่ง ผลัด 4X100 เมตร)
จะใส่ใจตอบสนองต่ อ เสี ย งปื น ปล่อ ยตัว เมื่ อ ดูจ ากผลงานวิจัยเหล่านี ้แล้วจึ ง กล่าวได้ว่ าเวลา
ปฏิกิรยิ าเป็ นทักษะซึ่งขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์และการเรียนรู ้
ลี และคณะ (Li Coleman Ransdell Irwin, 2011) เรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาเรียงแก้ว
ในโรงเรี ย นเพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเคลื่ อ นไหวของเด็ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ศึ ก ษาเป็ น นั ก เรี ย นชั้น
ประถมศึกษาปี ท่ี 2 กลุ่มทดลองจานวน 36 คนเป็ นเด็กชาย 20 คน และเด็กผูห้ ญิง 16 คน ทาการ
ฝึ กเรียงแก้วเป็ นเวลา 15 นาที ในเวลาพักเที่ยงกลุ่มควบคุม จานวน 44 คน เป็ นเด็กชาย 40 คน
และเด็กผูห้ ญิง 24 คนทากิจกรรมยามว่างตามอัธยาศัย ทาการทดลองเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ ทา
การทดสอบ Visual Choice RT ซึ่งวัดความเร็วของการประมวลผลการตอบสนองต่อนิว้ มือไปสู่สิ่ง
เร้าทางสายตาโดยใช้การกดปุ่ ม การทดสอบครัง้ นีจ้ ะใช้นิว้ กลางของมือทัง้ สองกดปุ่ มในแป้นพิมพ์
คอมพิวเตอร์ท่ีตาแหน่ง “ d, f, j และ k ผลการทดลองพบว่า กลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยการเรียงแก้วมี
การตอบสนองดีกว่ากลุม่ ควบคุม ซึ่งแตกต่างกันมากในทางสถิติท่รี ะดับ .05
อันเดอร์แมน และคณะ (Udermann Murray Mayer Sagendorf, 2004)เรื่อง กีฬา
เรียงแก้วต่อความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิรยิ าของกลุม่ ควบคุมและกลุ่มทดลอง
จานวนสี่สปั ดาห์ ในวิชาพลศึกษาและติดตามผลของกีฬาเรียงแก้วในสัปดาห์ท่ี หา้ เครื่องมือที่ใช้
คื อ การทดสอบ Soda Pop ส าหรับ ใช้ใ นการประเมิ น ความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งมื อ และตา และ
Yardstick ส าหรับใช้ในการทดสอบเวลาปฏิกิริยาพบว่ากลุ่ม ทดลองที่ใช้กิจ กรรมเรียงแก้วหลัง
สัปดาห์ท่ีหา้ มีความสัมพันธ์ระหว่างมือและตารวมถึงเวลาปฏิกิรยิ าดีกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม
และดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างเห็นได้ชดั ในทางสถิติท่ีระดับห้า อย่างไรก็ตามในกลุ่มควบคุมที่เรียน
โดยกิ จ กรรมพลศึก ษาแบบปกติ ไม่ พ บความแตกต่ างระหว่างก่อ นและหลัง ของความสัม พัน ธ์
ระหว่างมือและตารวมถึงเวลาปฏิกิรยิ า
อีเดอร์มานน์ และคณะ (Edermann Brian E ; et al, 2004) การศึกษาความสัมพันธ์
ของการทางาน ร่วมกันระหว่างมื อและสายตาและเวลาปฏิกิ ริยา ในกี ฬ าสแต็คของเด็กระดับ
ประถมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 เป็ นนักเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี 2 จานวน 42 คน(ชาย 24 คน หญิง 18
คน )โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน กลุ่มหนึ่งเป็ นกลุ่มควบคุม (ชาย 12 คน หญิง 9 คน) อายุ
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เฉลี่ย7 – 8 ปี และถนัดแขนขวา 17 คน ซึ่งเป็ นนักเรียนทุกคนได้รบั การยินยอมจากผูป้ กครองแล้ว
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ สองกลุม่ จะต้องทาการตรวจสอบโดยชุดทดสอบ Soda Pop และ Yardstick Tests
ก่อนฝึ ก (แบบทดลองนีท้ าได้ง่ายและสามารถทาซา้ ได้) ซึง้ เป็ นชุดทดสอบที่ตรวจวัดความสัมพันธ์
ของสายตาและมื อ และตรวจวัด เวลาต่ อ การตอบสนองตามล าดับ ส าหรับ วิ ธี ก ารทดลองได้
แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งไม่ตอ้ งฝึ กสแต็ค (กลุ่มควบคุม) และกลุ่มที่สองทาการ
ฝึ กสแต็คตามโปรแกรม (กลุ่มทดลอง) ใช้เวลาห้าสัปดาห์ หลังจากนัน้ ทัง้ สองกลุ่มจะต้องทาการ
ตรวจสอบด้วยชุดทดสอบ Soda Pop และ Yardstick Tests อีกครัง้ หนึ่ง โดยจะเก็บผลแยกกัน
ระหว่างนักเรียนที่ใช้มือข้างที่ถนัด (โดยดูจากแบบทดสอบครัง้ แรก) และนักเรียนที่ใช้มือข้างไม่ถนัด
ผลการทดสอบSoda Pop Test พบว่ากลุ่ม ทดลองที่ใช้มือข้างที่ถนัดและข้างที่ไม่ ถนัดที่ทาการ
ทดสอบหลังการฝึ กสแต็คมีการปรับปรุงที่ดีขนึ ้ อย่างเห็นได้ชดั
สรุปว่ากลุ่มทดลองที่ฝึกเรียงแก้วมีการทางานระหว่างมือและสายตาและใช้เวลาใน
การตอบสนองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชดั ดังนัน้ จากการทดลองนีจ้ ึงแสดงให้เห็นว่ากีฬาเรียง
แก้วสามารถเพิ่มประสิทธิภาพความสัมพันธ์ในการทางานของสายตาและมือได้รวดเร็วขึน้
ฮาร์ท สมิท (Hart & Smith, 2005) เรื่อง เวลาปฏิกิริยาของการเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียงแก้วในนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 และ 4 พบว่าหลังสัปดาห์ท่ี 3 กลุ่มทดลองในนักเรียน
ประถมศึกษาปี ท่ี 2 มี 5 มีความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยาดีกว่าก่อนการเข้า
ร่วมกิจกรรม และดีกว่ากลุ่มควบคุม อย่างเห็นได้ชดั ในทางสถิติท่ีระดับห้า สามารถสรุปได้ว่า การ
ฝึ กกีฬาเรียงแก้วในวิชาพลศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขนึ ้ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 3 และ 5
ฮาร์ท สมิท (Hart & Smith, 2006) ได้ทาการศึกษาเรื่องผลกระทบของกีฬาสแต็คต่อ
การทางานสัมพัธร์ ะหว่างมือและตาของเด็กวัย 7-11ปี กลุ่มตัวอย่างมีจานวน 20 คน อายุระหว่าง
7-11 ปี ที่ศึกษาอยู่ชนั้ ประถมศึกษา สอนโรงเรียนที่ตงั้ อยู่ในเมืองลิเวอร์พลู (Liverpool) โดยให้กลุ่ม
ตัวอย่างทาการฝึ กสแต็คตามโปรแกรมที่ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์สปั ดาห์ละ 3 วัน วันละ
45 นาที ท าการวัด ผลก่ อ นการฝึ ก และหลั ง การฝึ ก ด้ว ยแบบประเมิ น MABC-2(Movement
Assessment Battery for Children) แบบประเมิ น ตนเองต่ อ กิ จ กรรมของร่ า งกายCSAPPA
(Children‘ s Self Perception of Adequacy in and Predilection for physical Activity)แ ล ะ
แบบประเมิ น ความเร็ว ในการเขี ย น DASH (Detailed Assessment of speed of Handwriting)
ผลงานวิจัยพบว่าภาพรวมมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ภายหลังการฝึ กสแต็คแม้จะใช้เวลาไม่นาน
การเล่นสแต็คมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา และยังมีผลต่อการทางานของทักษะของการ
ทางานของกลุ่มกล้ามเนือ้ มัดเล็กอีกด้วยกล่าวคือ อัตราความเร็วของการเขียนของกลุ่มตัวอย่างมี
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การพัฒ นามากขึน้ สาหรับการประเมินด้วยแบบทดสอบ CSAPPA มีผลลัพธ์ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
งานวิจัยในประเทศ
เกรียงไกร และคณะ (2555) ได้ทาการศึกษาการเปรียบเทียบผลของการฝึ กเวลา
ปฏิกิรยิ าก่อนและหลัง ด้วยโปรแกรมป้อนลูกบอลReaction ในกีฬาเทเบิลเทนนิส ตัวอย่างวิจยั เป็ น
นิสิตชาย คณะวิทยาศาสตร์การกี ฬามหาวิทยาลัยบูรพาจานวน 27 คน โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม
คือกลุ่มที่ 1 เป็ นกลุ่มควบคุมที่ฝึกแต่ทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 เป็ นกลุ่ม
ทดลองที่ ฝึ ก ทัก ษะกี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส ร่วมกับ โปรแกรมฝึ ก ปฏิ กิ ริย าตอบสนองโดยใช้ลูก บอล
Reaction ตามแบบฝึ ก ของ Mark Verstegen กลุ่ม ที่ 2 เป็ น กลุ่ม ทดลองฝึ ก ทัก ษะกี ฬ าเทเบิ ล
เทนนิสร่วมกับโปรแกรมการฝึ กปฏิกิริยาตอบสนอง โดยส่งบอลแบบป้อนบอลทาการฝึ กเป็ นระยะ
ทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่าทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลงอย่างมี เห็นได้
ในทางสถิต(p<0.05) สรุปได้ว่าการฝึ กทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสร่วมกับโปรแกรมฝึ กโดยใช้ลกู บอล
Reaction และร่วมกับโปรแกรมการฝึ กปฏิกิริยา ตอบสนองโดยการส่งบอลแบบป้อนบอลช่วยทา
ให้เวลาปฏิกิรยิ าตอบสนองลดลง
ภานุวฒ
ั น์ หนูบา้ นยาง (2555) ผลของการฝึ กกีฬาเรียงแก้วที่มีต่อเวลาตอบสนอและ
เวลาปฏิกิริยาในเด็ก กลุ่มตัวอย่าง คือเด็กอายุ 9-10 ปี จานวน 76 คนโดยใช้วิธีส่มุ อย่างง่ายแบบ
ขัน้ บันได ทาการวัดเวลาตอบสนองของมือข้างที่ถนัดเพื่อแบ่งกลุ่ม คือกลุ่มทดลองทาการฝึ กกีฬา
เรียงแก้ว ตามโปรแกรมที่ผวู้ ิจัยสร้างขึน้ และกลุ่มควบคุมทาการฝึ กทักษะแฮนด์บอลสัปดาห์ละ 4
วัน วันละ 45 นาที เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ ทาการทดสอบเวลาตอบสนองและเวลาปฏิกิริยาของมือ
ข้างที่ถนัดและไม่ถนัด
ผลวิจยั พบว่า
1.เวลาตอบสนองของมือข้างที่ถนัดและไม่ ถนัด ภายในกลุ่มทดลอง พบความ
แตกต่างกันเห็นได้ชดั ในทางสถิติท่ี .05
2. เวลาปฏิ กิริยาของมื อข้างที่ ถนัดและไม่ ถนัด ภายในกลุ่ม ทดลอง พบความ
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชดั ในทางสถิติท่ี .05
ลัดดาวัลย์ ชูบุญ (2551) ได้ทาการศึกษาผลของการนวดแบบไทยประยุกต์ท่ีมีต่อ
เวลาปฏิกิรยิ าตอบสนองของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยการศึกษาครัง้ นีม้ ีความมุ่งหมาย
เพื่ อ ศึก ษาผลของการนวดแบบไทยประยุก ต์ ที่ มี ต่ อเวลาปฏิ กิ ริย าการตอบสนองของนักกี ฬ า
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย สังกัดสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยเลือกเป็ นนักกีฬา
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วอลเลย์บอลหญิ งทีมชาติไทยจานวน 15 คน อยู่ระหว่างการเก็บตัวที่การกีฬ าแห่งประเทศไทย
ในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคมพ.ศ. 2551 โดยทาการเลือกแบบเจาะจง ทดสอบเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนองทันทีกับกลุ่มตัวอย่าง ทาการบันทึกเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง จากนัน้ ทาการนวดแบบ
ไทยประยุกต์ เป็ นเวลา 30นาที ทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองหลังการนวดแบบไทยประยุกต์
ทันที ทาการบันทึกผล นาค่าที่ได้มาวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ การหา
ค่าต่าสุด การหาค่าสูงสุดการหาค่าเฉลี่ย การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบด้วยความ
แต่ต่างของค่าเฉลี่ยแบบ Pair t-test กาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .0 5ผลการศึกษา
พบว่า ค่าเฉลี่ยของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ก่อนและหลังการนวดแบบไทยประยุกต์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .01 ผลการวิจัยสรุ ปได้ว่า การนวดแบบไทยประยุกต์มีผลต่อ
เวลาปฏิ กิ ริย าการตอบสนองของนัก กี ฬ าวอลเลย์บ อลหญิ งที ม ชาติ ไ ทยโดยสามารถลดเวลา
ปฏิกิรยิ าตอบสนองลงได้
วรพจน์ จิตวัฒนาธรรม (2559) ได้ทาการศึกษา ผลของการฝึ กเอส เอ คิวที่มีต่อเวลา
ปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส ผูเ้ ข้าร่วมคือนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ เพื่อเป็ นตัวแทนนักกีฬามหาวิทยาลัย จานวน20 คน ปี การศึกษา 2558 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive selection)ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยเรียงลาดับจากคะแนนจาก
น้อยไปหามาก จากการวัดเวลาปฏิกิรยิ าของเครื่องมือวัดเวลาปฏิกิรยิ าตอบสนองตาและเท้า (Eye
and Foot Response Time) แล้วแบ่งกลุ่มแบบแมชชิ่งกรุ๊ป (Matching Group) สลับฟั นปลา โดย
แบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลอง 10 คนและกลุ่มควบคุม 10 คน โดยใช้ระยะเวลาในการฝึ ก
8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน กลุ่มที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบ เอส เอ คิว ได้ฝึกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลาใน
การฝึ กแต่ละครัง้ ประมาณ 60 นาที ทาการทดสอบวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ก่อนการฝึ ก หลัง
การฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8การเก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบหาค่าทีและวิเคราะห์ความแปรปรวน แล้วทาการหาค่าความแตกต่าง
ของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีการของแอลเอส ดี (LSD) ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองเวลา
ปฏิกิรยิ าตอบสนอง กลุม่ ทดลองดีขนึ ้ อย่างเห็นได้ชดั ใทางสถิติท่รี ะดับ .05
สมบูรณ์ อินทร์ถมยา (2547) ได้ทาการวิจยั เรื่องการพัฒนาเครื่องมือวัดปั ญญาด้าน
การรับรู ภ้ าวการณ์เคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อพัฒนาเครื่องมือวัดปั ญญาด้านการรับรูภ้ าวการณ์
เคลื่ อ นไหวของร่า งกายและสร้างเกณฑ์ค ะแนนปกติ การวัด ปั ญ ญาด้า นการรับ รู ภ้ าวการณ์
เคลื่อนไหวของร่างกายสาหรับนักเรียนระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 2 (ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
4 - 6) โดยมี วิ ธี ด าเนิ น การ4 ขั้น ตอนคื อ (1) ก าหนดองค์ป ระกอบของปั ญ ญาด้า นการรับ รู ้
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ภาวการณ์เคลื่อนไหวของร่างกายสาหรับสร้างเครื่องมือวัดนี ้ (2) สร้างเครื่องมือและคู่มือที่ใช้วัด
ปัญญาด้านการรับรูภ้ าวการณ์เคลื่อนไหวร่างกาย (3) ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยตรวจความ
ตรงเชิงเนือ้ หา ความตรงเชิงโครงสร้างและความเที่ยงของเครื่องมือวัดนี ้ (4) การสร้างเกณฑ์ปกติ
คะแนนการวั ด ปั ญ ญาด้า นการรับ รู ้ภ าวการณ์ เคลื่ อ นไหวของร่ า งกาย ผลการวิ จั ย พบว่ า
องค์ประกอบของปั ญ ญาด้านการรับรู ภ้ าวะการเคลื่อนไหวของร่างกายมี 3 องค์ประกอบคือ (1)
การตระหนักรูข้ องร่างกาย ได้แก่ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายแบบสลับ
ข้าง ความสามารถในการทรงตัวอยู่กับที่และความสามารถในการทรงตัวขณะที่ร่างกายเคลื่อนที่
(2) การรับ รู ภ้ าพของร่างกาย ได้แ ก่ความสามารถในการรับ รู ภ้ าพของร่างกายในการเดิ นตาม
ทิศทางที่กาหนด และความสามารถในการรับรู ภ้ าพร่างกายในการเคลื่อนไหวของแขนเชิงเส้นโค้ง
และ (3) การรับรูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับวัตถุหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว
อดิศกั ดิ์ คงทัด (2543) ได้ทาการศึกษาเวลาปฏิกิริยาในการกระโดดที่กระตุน้ ด้วยแสง
และเสี ย งของนัก เรีย นระดับ มัธ ยมศึก ษา โดยมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ ศึก ษาและเปรีย บเที ย บเวลา
ปฏิกิริยาในการกระโดดที่กระตุน้ ด้วยแสงและเสียงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโดยใช้เครื่องมือ
วัดเวลาปฏิกิริยา เป็ นนักเรียนระดับชั้ น มัธยมศึกษาปี ท่ี 1- 6 จากโรงเรียนระยองวิทยาคม แบ่ง
ออกเป็ นจานวนนักเรียนในแต่ละชัน้ เป็ นนักเรียนชาย 50 คน เป็ นนักเรียนหญิง50 คน ผลการศึกษา
พบว่าเวลาปฏิกิรยิ าในการกระโดดที่กระตุน้ ด้วยแสงเร็วกว่าเวลาปฏิกิริยาในการกระโดดที่กระตุน้
ด้วยเสียง ทัง้ ของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง โดยมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. กาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. เก็บรวบรวมข้อมูล
4. จัดกระทาและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย ครั้งนี ้ คื อ นักเรีย นโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื ้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 นักเรียนชัน้ ประถมปลาย 4-6 จังหวัดสกลนคร จานวน 36,810 คน
กลุ่มตัวอย่าง
เป็ นนักเรียนชายประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง จังหวัดสกลนคร ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposively Selected) จานวน 51 คน ใช้เกณฑ์คัดเข้าเพื่อได้มาซึ่ง
กลุ่มตัวอย่าง โดยการนานักเรียนชายประถมศึกษาปี ท่ี 4-6 จานวน 51 คน ทาการทดสอบเรียง
แก้วแบบไซเคิล นาผลการทาสอบเวลาในการเรียงแก้วของนั กเรียนมาเรียงลาดับจากนักเรียนที่มี
เวลาในการเรียงแก้วดีท่ีสุดไปหาน้อยที่สุด ตัดลาดับที่ 1-10 ออกจานวน 10 คน และลาดับที่ 4151 ออกจานวน 11 คน ได้กลุ่ม ตัวอย่างล าดับที่ 11-40 จานวน 30 คน หลังจากนั้นแบ่งนักเรียน
ออกเป็ น 2 กลุ่ม โดยวิธีการจับคู่เป็ นกลุ่ม (Group Matching) ได้กลุ่มทดลองที่เรียนวิชาพลศึกษา
ควบคู่กบั การฝึ กถ่ายโยงการเรียนรู ้ จานวน 15 คน และกลุ่มควบคุมที่เรียนวิชาพลศึกษาแบบปกติ
จานวน 15 คน
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบไปด้วย
1. แผนการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาแบบปกติ
2. แผนการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรู ้
3. แบบทดสอบเรียงแก้วแบบไซเคิล

45
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. ผูว้ ิจยั ดาเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู ้
พลศึกษาควบคู่กับ การถ่ายโยงการเรียนรู ้ และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิล โดย
การดาเนินการดังนี ้
1.1 ศึกษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเวลาปฎิกิริยา เวลาตอบสนอง
ความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา และการถ่ายโยงการเรียนรู ้ แล้วนามาสร้างแผนการจัดการเรียนรู ้
พลศึ ก ษาแบบปกติ แผนการจัด การเรีย นรู ้พ ลศึ ก ษาควบคู่ กั บ การถ่ า ยโยงการเรี ย นรู ้ และ
แบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
1.2 นาแผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษา
ควบคู่กบั การการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิลมาตรวจสอบ
คุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องกับจุดประสงค์ (IOC) โดยใช้เกณฑ์กาหนดคะแนนความคิดเห็นดังนี ้
คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติ แผนการ
จัดการเรีย นรู พ้ ลศึกษาควบคู่การถ่ายโยงการเรียนรู ้และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลนัน้ วัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
คะแนน 0 เมื่ อ ไม่ แ น่ ใ จว่ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ้พ ลศึ ก ษาแบบปกติ
แผนการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่การถ่ายโยงการเรียนรู ้และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้ว
แบบไซเคิลนัน้ วัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ผลจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1.00
1.3 นาแผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษา
ควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู แ้ ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิลที่ผูเ้ ชี่ยวชาญ
เสนอแนะ มาปรึกษากับอาจารย์ท่ปี รึกษาหลักและอาจารย์ท่ปี รึกษาร่วม
1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรูพ้ ล
ศึก ษาควบคู่กับ การถ่า ยโยงการเรีย นรู แ้ ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิ ล ตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญและการพิจารณาของอาจารย์ท่ปี รึกษาหลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาร่วม
1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษา
ควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรู ้ และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ไปทดลองใช้กับ
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นักเรียนชายประถมศึกษาตอนปลาย จานวน 30 คน ที่ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็ นเวลา 3 สัปดาห์ แล้ว
นามาปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.6 นาแผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติ แผนการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษา
ควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ้ และแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิลไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง
1.7 นาผลการทดสอบความาสามารถในการเรียงแก้วมาวิเคราะห์ทางสถิติ
2. อุปกรณ์ท่ใี ช้ในการวิจยั
2.1 กรวยยาง
2.2 ลูกเทนนิส
2.3 ลูกเทเบิลเทนนิส
2.4 แก้วนา้
2.5 เม็ดสี ซึ่งดัดแปลงมาจากก้อนหินที่ได้รบั การพ่นเป็ นสีต่างๆ
2.6 นาฬิกาจับเวลา
2.7 แก้วที่ใช้สาหรับกีฬาเรียงแก้ว
เก็บรวบรวมข้อมูล
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ดาเนินการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี ้
1. ผูว้ ิจยั ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และบุคลากรในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. นัดวันเวลาและสถานที่กับครู พ ลศึกษาจานวน 1 คน ครู สาขาอื่น จานวน 1 คน
และนักเรียนที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
3. อธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบความสามารถในการเรียงแก้วและการจัดการ
เรียนรู พ้ ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ใ้ นกี ฬ าเรียงแก้วกับ ครู และนักเรียนที่เป็ น กลุ่ม
ตัวอย่าง
4. ทาการทดสอบความสามารถในการเรี ยงแก้ว ก่อนรับการทดลอง (Pre-Test) เพื่อ
ประเมิ นความสามารถเบื อ้ งต้นของทั้งสองกลุ่ม ในสัปดาห์ท่ี 5 ของภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2562 ดังนี ้
4.1 กลุ่ม ควบคุม ผู้วิ จัย ใช้ผู้ช่ ว ยวิ จัย จ านวน 1 คน ซึ่ ง เป็ น ครู ส าขาอื่ น เป็ น
ผูด้ าเนินการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาแบบปกติ จานวน 20 สัปดาห์ โดยใช้เวลา 50 นาที ต่อสัปดาห์
รวมทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์
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4.2 กลุ่มทดลอง ผูว้ ิจยั ใช้ผชู้ ่วยวิจยั จานวน 1 คน ซึ่งเป็ นครูพลศึกษา 1 คน เป็ น
ผูด้ าเนินการทดลองในกลุ่มทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กบั การฝึ กถ่ายโยง
การเรียนรูใ้ นกีฬาเรียงแก้ว ใช้เวลา 50 นาที ต่อสัปดาห์ รวมทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์
5. ท าการทดสอบความสามารถในการเรีย งแก้ว ของทั้ง สองกลุ่ ม เพื่ อ ประเมิ น
ความสามารถและดูพฒ
ั นาการ ในสัปดาห์ท่ี 6 และ 8
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั นาผลที่ได้จากการทดสอบมาดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี ้
1. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการเรียงแก้วของ
กลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
2. วิเคราะห์ผ ลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเรียงแก้ว
ภายในกลุ่มของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 โดยใช้
สถิ ติ Non-Parametric แบบ Friedman Test และทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู่โดยวิ ธี ข อง
Wilcoxon Signed Ranks Test
3. วิเคราะห์ผ ลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเรียงแก้ว
ระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 โดยใช้
วิธีการแบบ Mann Whitney u
4. นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์เป็ นตัวอักษรเพื่อใช้ในการคานวณดังนี ้
n
แทน จานวนคน
x̄
แทน ค่าเฉลี่ย
S.D.
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
Z
แทน การเปรียบเทียบความแปรปรวน
2
แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-Square)
p value
แทน ความน่าจะเป็ น
Mann Whitney uแทน การเปรียบเทียบระหว่างกลุม่
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความหมายผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนาเสนอข้อมูล
ดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลของทั่วไปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตอนที่ 3 เปรีย บเที ย บความแตกต่ างความสามารถในการเรีย งแก้ว แบบไซเคิ ล
ภายในกลุ่มระหว่าง ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 โดยใช้สถิตินอนพารา
เมตริกแบบการทดสอบฟรีดแมน และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซัน
ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความสามารถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8
โดยใช้วิธีการแบบ แมนวิทนียู
ตอนที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ความสามารถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิล ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ของทั่ว ไปของนักเรียนชั้น ประถมศึก ษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
ตาราง 1 แสดงจานวนและร้อยละของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย
เพศ

จานวน

ร้อยละ

ชาย

51

59.30

หญิง

35

40.70

รวม

86

100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชายมีจานวน 51 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.30 เปอร์เซ็น
และนักเรียนหญิงมีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.70 เปอร์เซ็น
ตาราง 2 แสดงจานวนและร้อยละของกลุม่ ทดลอง และกลุม่ ควบคุมเป็ นนักเรียนชายชัน้
ประถมศึกษาตอนปลาย

กลุม่ ทดลอง
ป4
ป5
ป6
กลุม่ ควบคุม
ป4
ป5
ป6
รวม

กลุม่ ตัวอย่าง
จานวน
3
5
7

ร้อยละ
10
16.66
23.34

4
8
3
30

13.33
26.67
10
100
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มทดลองมีชนั้ ประถมศึกษาปี ท่ี 4 จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 10 เปอร์เซ็น ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.66 เปอร์เซ็น และชัน้
ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.34 เปอร์เซ็น กลุม่ ควบคุม มีชนั้ ประถมศึกษาปี
ที่ 4 จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.33 เปอร์เซ็น ชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5 จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 26.67 เปอร์เซ็น และชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 6 จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 10 เปอร์เซ็น
ตอนที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุม่ ทดลอง (n = 15) และกลุม่
ควบคุม (n = 15)
หลังการทดลอง สัปดาห์ท่ี
6
8
(วินาที)
(วินาที)

กลุม่ ตัวอย่าง ก่อนกาทดลอง
(วินาที)
x̄

กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

S.D.
134.20 6.51
134.86 6.09

x̄

80.73
94.06

S.D.
5.10
5.13

x̄

64.00
79.46

S.D.
5.59
7.72

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ก่อน
การทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ของกลุม่ ทดลองเท่ากับ 134.20, 80.73 และ
64.00 วินาที ตามลาดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 6.51, 5.10, 5.59 วินาที ตามลาดับ
และค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6
และ 8 ของกลุ่มควบคุม เท่ากับ 134.86, 94.06 และ 79.46 วินาที ตามลาดับ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 6.09, 5.13, 7.76 วินาทีตามลาดับ
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ตอนที่ 3 เปรีย บเที ย บความแตกต่างของความสามารถในการเรีย งแก้วแบบไซเคิ ล
ภายในกลุ่ม ก่อนการทดลอง และหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 โดยใช้สถิตินอนพาราเมตริก
แบบการทดสอบฟรีดแมน และทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซัน
ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลระหว่าง ก่อน
การทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ของกลุ่มทดลอง (n=15)
รายการ
ก่อนการทดลอง
หลังทดลองสัปดาห์ท่ี
6
หลังทดลองสัปดาห์ท่ี
8

x̄

S.D.

(วินาที)
134.20

6.51

80.73

5.10

64.00

5.59

2

p value

60.00

.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 4 แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม ทดลองมี ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลังการทดลอง
ดีกว่าก่อนการทดลอง จึงทาการทดสอบเป็ นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซัน ดังตาราง 5
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ตาราง 5 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามรถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลของกลุม่ ทดลอง ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 (n=15)
ก่อนการทดลอง
รายการ

x̄

ก่อนการทดลอง

(วินาที)
134.20

หลังการทดลอง
- สัปดาห์ท่ี 6

80.73

- สัปดาห์ท่ี 8

64.00

134.20
-

หลังการทดลอง สัปดาห์ท่ี
6
8
80.73
64.00
53.47
Z = 3.41*

70.20
Z = 3.40*

-

16.73
Z = 3.41*
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 5 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของ กลุ่ม
ทดลอง ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6
แตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่าก่อนการทดลองและ
หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 ดีกว่าก่อนการทดลอง
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ตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ก่อนการ
ทดลอง และหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ของกลุม่ ควบคุม (n=15)
รายการ
ก่อนการทดลอง
หลังทดลอง
สัปดาห์ท่ี 6
หลังทดลอง
สัปดาห์ท่ี 8

x̄

S.D.

(วินาที)
134.86

6.09

94.06

5.13

79.46

7.72

2

p value

55.52

.000

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 6 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มควบคุมมี ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง
ดีกว่าก่อนการทดลอง จึงทาการทดสอบเป็ นรายคู่โดยวิธีของวิลคอกซัน ดังตาราง 7
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ตาราง 7 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลของกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 (n=15)
ก่อนการทดลอง
รายการ
x̄ (วินาที)

ก่อนการทดลอง

134.86

หลังการทดลอง
- สัปดาห์ท่ี 6

94.06

- สัปดาห์ท่ี 8

79.46

134.86
-

หลังการทดลอง สัปดาห์ท่ี
6
8
94.06
79.46
40.80*
55.40*
Z = 3.41*
Z =3.40*
-

14.60*
Z=3.41*
-

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 7 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ของ
กลุ่ม ควบคุม ก่อนการทดลองแตกต่ างกับ หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 หลัง การทดลอง
สัปดาห์ท่ี 6 แตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 โดย
พบว่าค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่าก่อนการ
ทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 ดีกว่าก่อนการทดลอง
ภาพประกอบ 2 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้ว
แบบไซเคิลของกลุม่ ควบคุม
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ตอนที่ 4 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ
8 โดยใช้วิธีการแบบแมนวิทนียู
ตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
กลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนการทดลอง
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8
กลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม

x̄

S.D.

Mann Whitney
u

p value

134.20
134.86

6.51
6.09

107.00

.819

80.73
94.06

5.10
5.13

7.00*

.000

64.00
79.46

5.59
7.72

16.00*

.000

(วินาที)

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
จากตาราง 8 แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม ทดลองมี ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
โดยพบว่าค่าเฉลี่ ย ความสามารถในการเรียงแก้ว แบบไซเคิล ของกลุ่ม ทดลอง หลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 6 และ 8 (x̄ = 80.73 และ 64.00 วินาที และ S.D. = 6.51, 5.10 และ 5.59 ตามลาดับ)
ดีกว่ากลุม่ ควบคุม (x̄ = 94.06 และ 79.46 วินาที และ S.D. = 5.13 และ 7.72 ตามลาดับ)
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ตอนที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
ของกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม
160
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0
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6
กลุม่ ทดลอง

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8

กลุม่ ควบคุม

ภาพประกอบ 3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุม่ ทดลอง (n =
15) และกลุม่ ควบคุม (n = 15)

กลุม่ ทดลอง
160
140
120
100

80
60
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20
0
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8

ภาพประกอบ 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของเวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิลระหว่าง
ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ของกลุม่ ทดลอง (n=15)
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กลุม่ ทดลอง
160
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ภาพประกอบ 5 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้ว
แบบไซเคิลของกลุม่ ทดลอง
กลุม่ ควบคุม
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8

ภาพประกอบ 6 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
ระหว่างก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ของกลุม่ ควบคุม (n=15)
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กลุม่ ควบคุม
160
140
120
100
80
60
40
20
0
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี
6

ก่อนการทดลอง

หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี
8
6
8

ภาพประกอบ 7 ผลการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้ว
แบบไซเคิลของกลุม่ ควบคุม
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ภาพประกอบ 8 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล
ระหว่างกลุม่ ทดลองและกลุม่ ควบคุม ก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6และ 8
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
จากการศึกษาผลของการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่ีมีต่อความสามารถในการเรียงแก้วของ
นักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในครัง้ นีส้ รุปได้ดงั นี ้
1. ค่ าเฉลี่ ย ความสามารถในการเรีย งแก้ว แบบไซเคิ ล ก่ อ นการทดลอง หลัง การ
ทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ของกลุ่มทดลองเท่ากับ 134.20, 80.73 และ 64.00 วินาที ตามลาดับ
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 6.51, 5.10, 5.59 วิ น าที ตามล าดั บ และค่ า เฉลี่ ย
ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ของ
กลุ่ม ควบคุม เท่ากับ 134.86, 94.06 และ 79.46 วินาที ตามลาดับ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 6.09, 5.13, 7.76 วินาทีตามลาดับ
2. กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ก่อนการทดลองแตกต่าง
กับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง
จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียงแก้ว
แบบไซเคิลเของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 และ
หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 แตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล หลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6
ดีกว่าก่อนการทดลอง
3. กลุ่มควบคุมมีความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล ก่อนการทดลองแตกต่าง
กับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ย
ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่มควบคุม หลังการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง
จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการเรียงแก้ว
แบบไซเคิลเของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองแตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 และ
หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 แตกต่างกับหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 8 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ ยของคะแนนความสามารถในการเรีย งแก้วแบบไซเคิล หลังการ
ทดลองสัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่าก่อนการทดลองและหลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 หลังการทดลองสัปดาห์
ที่ 6 ดีกว่าก่อนการทดลอง
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4. กลุ่มทดลองมีความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี
6 และ 8 แตกต่ า งกับ กลุ่ม ควบคุม อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ระดับ .05 โดยพบว่ าค่ าเฉลี่ ย
ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 (x̄ =
80.73 และ 64.00 วินาที และ S.D. = 6.51, 5.10 และ 5.59 ตามลาดับ) ดีกว่ากลุ่มควบคุม (x̄ =
94.06 และ 79.46 วินาที และ S.D. = 5.13 และ 7.72 ตามลาดับ)
อภิปรายผล
1. กลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาควบคู่กับถ่ายโยงการเรียนรู ้ หลังการ
ทดลองมีความสามารถในการเรียงแก้ว หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ดีกว่าก่อนการทดลอง และ
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่ากว่าหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรู ้ ที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ เป็ น
การนาสิ่งที่เรียนรูไ้ ปแล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือนาสิ่งที่เรียนรูใ้ นอดีตไปเอือ้ ต่อการเรียนรูใ้ หม่
ดังนัน้ การมีประสบการณ์เมื่อในอดีตสามารถนาความรู ห้ รือประสบการณ์นั้ นนามาต่อยอด หรือ
นามาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ่หี ลากหลาย เช่น ทักษะกีฬาสามารถมีการถ่ายโยงการเรียนรู ้
จากทักษะที่คล้ายกันทักษะหนึ่งไปยังอีกทักษะหนึ่งซึ่งจะทาให้เกิดทักษะที่หลากหลายสามารถ
นาไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สงู สุด ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งหมายของการวิจยั ข้อที่หนึ่ง ที่ว่าเพื่อ
ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาควบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรู ท้ ่ีมีต่อความสามารถใน
การเรียงแก้วของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ สอง ที่ว่า
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลของการจัด การเรี ย นรู ้พ ลศึ ก ษาควบคู่ กั บ การถ่ า ย โยงการเรี ย นรู ้ท่ี มี ต่ อ
ความสามารถในการเรียงแก้วของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนเรียนและหลัง
เรียน และสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจัยข้อที่หนึ่ง ที่ว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลองที่ได้รบั
การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาควบคู่กบั การถ่ายโยงการเรียนรูม้ ีค่าเฉลี่ ยของความสามารถในการเรียง
แก้ว ดีกว่าก่อนการทดลอง ทัง้ นีค้ วามสามารถในการเรียงแก้วที่ดีขนึ ้ ในกลุ่มทดลองอาจเป็ นผลมา
จากการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรู ้ 6 แบบฝึ กที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ จึงขออภิปรายผลการวิจยั เป็ น 6 ประการ
ดังต่อไปนี ้
ประการที่ 1 การโยนรับ-ลูกบอลสี การฝึ กที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ช่วยให้ความสามารถใน
การเรียงแก้วของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูว้ ิจัยใช้แบบฝึ กโยน-รับลูกบอลสี
เป็ นการฝึ กโดยเป็ นการฝึ กเคลื่อนไหวและสร้างความคุน้ เคยของความสามารถในการใช้มือเพื่อให้
เกิดความแม่นยาในการแยกสีของลูกบอล โดยจะใช้สว่ นบนของร่างกายเป็ นหลักในการเคลื่อนไหว
และใช้มือทัง้ สองข้างเพื่อรอจังหวะในการรับลูกบอลสี ซึ่งตรงกับคากล่าวของ วรศักดิ์ เพียรชอบ
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(2528) ได้กล่าวไว้ว่า การเคลื่อนไห ของร่างกายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวเหล่านัน้
ให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึน้ จนกระทั่งสามารถที่จะมีทักษะในการเคลื่อนไหวในแต่ละอย่างได้เป็ น
อย่างดี และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา จะทาให้เกิดความแม่นยาในจังหวะเวลา
รับลูกบอลสี ซึ่งตรงกับคากล่าวของ ถาวร กมุทศรี (2548) ได้กล่าวไว้ว่า การพัฒนาความสัมพันธ์
ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ให้ทางานได้รวดเร็วและมีการตอบสนองที่ดีนนั้ สามารถฝึ กได้โดยเริ่ม
เรียนรู ก้ ลไกการเคลื่อนไหวทั่วไปและยากมากขึน้ มีความซับซ้อนตามรู ปแบบการฝึ กมากขึน้ จะ
ส่งผลต่อพัฒ นาการในด้านการเรียนรู แ้ ละจดจาซึ่งจะนาไปสู่การใช้ในการเคลื่ อนไหวในการเล่น
กี ฬ าให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ในด้านความแข็ งแรงและความเร็ว ซึ่ง สอดคล้องกับ งานวิจัย ของ
บราวน์ Brown (2007) ได้กล่าวไว้ว่า การปรับปรุงเวลาปฏิกิริยาในงานวิจยั ต่าง ๆแสดงให้เห็นว่า
เวลาปฏิกิริยาซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตั้งแต่การเริ่ม สิ่งเร้าจนกระทั้งการตอบสนองแรกที่สังเกตได้
สามารถปรับปรุงได้ เวลาปฏิกิรยิ า ปฏิกิริยาฉับพลัน ความไวหรือจะเรียกอีกอย่างว่าการตอบสนอง
คือ กระบวนการเคลื่อนไหวที่ได้จากสิ่งเร้าหรือการได้รบั สัญญาณจนกระทั่งเกิดการทางานสิน้ สุด
ลง แบ่งได้เป็ น 3 ส่วน คือ เวลาปฏิกิริยา เวลาการเคลื่อนไหว รวมถึง การทางานที่ซับซ้อนซึ่ง มี
องค์ประกอบทางระบบประสาท ทางร่างกาย ทางพรสวรรค์ท่ีมีแต่กาเนิด และทางพรแสวง คือ
ความแตกต่างระหว่างบุคคลมาเกี่ยวข้องเสมอ จึงกล่าวได้ว่า การตอบสนองเป็ นทักษะซึ่งขึน้ อยู่กบั
ประสบการณ์และการเรียนรู ้
ประการที่ 2 การโยนลูก เทเบิ ล เทนนิ ส ลงแก้ว การฝึ ก ที่ ผู้วิ จัย ได้ส ร้า งขึ น้ ช่ ว ยให้
ความสามารถในการเรียงแก้วของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูว้ ิจยั ใช้แบบฝึ ก
โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้วเป็ นการฝึ กความแม่นยาและฝึ กความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ซึ่ง
เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้กลุ่มผูท้ ดลองได้มีการควบคุมกล้ามเนือ้ มัดเล็ก นิว้ มือ เพื่อเพิ่ม ความสัมพันธ์
มือและตา ทาให้เกิดความแม่นยามากขึน้ ซึ่งตรงกับคากล่าวของ เจริญ กระบวนรัตน์ (2552) ได้
กล่าวไว้ว่า เวลาปฏิกิริยาคือช่วงเวลาที่สมองหรือประสาทการกระตุน้ จากสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็ น รู ป
รส กลิ่น เสียง จนถูกส่งเข้าสูส่ มองส่วนกลางเพื่อแปลความหมายข้อมูลที่รบั เข้าไป และตัดสินใจสั่ง
การให้ร่างกายเริ่มตอบสนองต่อสิ่งเร้านัน้ ที่สาคัญเวลาปฏิกิริยายังสามารถรับความรูส้ ึกเริ่มตัง้ แต่
ปลายประสาทรับความรู ส้ ึกเข้าสู่ร่างกายและส่งกระแสประสาทเดินทางไปจนถึงระบบประสาท
ส่ ว นกลาง ซึ่ ง ตรงกั บ ค ากล่ า วของ สนธยา สี ล ะมาด (2547)ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า ในการพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ จะมีวิธีการอยู่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการพัฒนา
สมรรถภาพทางกลไกด้านความสัม พัน ธ์ของระบบประสาทกล้ามเนื ้อเป็ น ความสามารถตาม
ธรรมชาติ เป็ นความสามารถทางพัน ธุ กรรม ส าหรับ บุคคลที่ เกิด มามี ค วามสัม พันธ์ข องระบบ
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ประสาทกล้ามเนือ้ ที่ดี จะสามารถเรียนรู ก้ ารปฏิบัติทักษะที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว และ
สาหรับบุคคลที่เกิดมีความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ไม่ดีจะเรียนรูก้ ารปฏิบตั ิทกั ษะที่มี
ความซับซ้อนได้ชา้ กว่าปกติ อาจจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการที่จะทาให้ความสัมพันธ์
ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ดีขึน้ สาหรับการพัฒนาความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ที่มี
ประสิทธิภาพจะช่วยให้ผเู้ รียนเป็ นผูท้ ่ีมีความสามารถในการปฏิบตั ิทักษะได้อย่างหลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรพจน์ จิตวัฒ นาธรรม (2559) ได้ทาการศึกษาผลของการฝึ กเอส เอ
คิว ที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเทเบิลเทนนิส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้
เป็ นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่เข้าร่วมฝึ กซ้อมเพื่อเป็ นตัวแทนนักกีฬ ามหาวิทยาลัย
จานวน 20 คน ปี การศึกษา 2558 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง ใช้วิธีการแบ่งกลุ่ม
โดยเรียงล าดับจากคะแนนจากน้อยไปหามาก จากการวัดเวลาปฏิกิริยาของเครื่องมื อวัดเวลา
ปฏิกิรยิ าตอบสนองตาและเท้า แล้วแบ่งกลุ่มแบบแมชชิ่งกรุ๊ปสลับฟั นปลาโดยแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2
กลุ่ม กลุ่มทดลอง 10 คน และกลุ่มควบคุม 10 คน โดยใช้ระยะเวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 3 วัน กลุ่มที่ได้รบั การฝึ กรูปแบบ เอส เอ คิว ได้ฝึกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลาในการฝึ กแต่ละครัง้
ประมาณ 60 นาที ทาการทดสอบวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4
และหลัง การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 8 การเก็ บ รวมรวมข้อ มู ล โดยใช้วิ ธี ก ารหาค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานทดสอบหาค่ า ที แ ละวิเคราะห์ค วามแปรปรวนแล้วท าการหาค่ า ความแตกต่ า งของ
ค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่โดยใช้วิธีการของแอลเอส ดี ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองเวลาปฏิกิริยา
ตอบสนอง กลุม่ ทดลองดีกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
ประการที่ 3 การปล่ อ ยลูก เทนนิ ส กระดอนพื ้น การฝึ ก ที่ ผู้วิ จัย สร้า งขึ น้ ช่ ว ยให้
ความสามารถในการเรียงแก้วของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูว้ ิจยั ใช้แบบฝึ ก
ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้ เพื่อฝึ กความแมนยาในการรับลูกเทนนิสเวลากระดอนพืน้ ช่วยให้การ
เคลื่อนไหวของมือทัง้ สองข้างเกิดประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งตรงกับคากล่าวของ กัมปนาท แก้วดารง
ชัย (2553) ได้กล่าวไว้ว่า เวลาในการเคลื่อนไหวคือช่วงเวลาตัง้ แต่สมองสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหว
จนสิ ้น สุด การปฏิ บัติ ทัก ษะเคลื่ อ นไหวเวลาในการตอบสนองเป็ น เวลารวมทั้ง เวลาปฏิ กิ ริย า
ตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว เป็ นช่วงเวลารวมที่มีการกระตุน้ หรือมีสิ่งเร้าเข้ามาเกี่ยวข้องจะ
เริ่มปรากฏขึน้ จนถึงร่างกายมีการเคลื่อนไหวจนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งจะทาให้เกิดพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างมื อ และตา การที่จ ะทาให้ความสัม พันธ์ระหว่างมื อ และตาพัฒ นา ได้นั้น จะเกิดขึน้ ได้ก็
ต่อเมื่อมีการฝึ กซา้ ๆ เพื่อให้ระบบประสาทเกิดการเรียนรูแ้ ละสามารถปฏิบตั ิเอง ได้อย่างอัตโนมัติ
และเรีย นรู ส้ ามารถน ามาปฏิ บัติ ได้โดยการฝึ ก ในรู ป แบบต่ าง ๆ หรือ กิ จ กรรมทางพลศึก ษาที่
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เกี่ ย วข้อ งกั บ การเคลื่ อ นไหว เพื่ อ ให้เกิ ด การพั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ ข องระบบประสาทให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งตรงกับคากล่าวของ สนธยา สีละมาด (2555) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติ
ทักษะทาให้เกิดความจาจากการปฏิบตั ิครัง้ ก่อนและจะเกิดขึน้ อีกครัง้ ในการปฏิบตั ิครัง้ ต่อไปทาให้
เกิดความถูกต้องอย่างต่อเนื่องและความจาที่แม่นยาของการปฏิบตั ิจะถูกบันทึกไว้ในระบบความ
ทรงจา และสิ่งที่บนั ทึกไว้สามารถเรียกกลับมาใช้ได้อีกเมื่อมีความต้องการ การจดจาของสมองถึง
เทคนิคหรืองานที่ได้กระทานัน้ เราจะเรียกว่าโปรแกรมกลไก ซึ่งจะสามารถสั่งการได้ โปรแกรมกลไก
จะเริ่ม ต้นทางานตั้งแต่ช่ วงแรกของการเรียนรู ท้ ักษะ เมื่ อการเรียนรู เ้ พิ่ม ขึน้ โปรแกรมกลไกก็จ ะ
พัฒนาขึน้ ตามลาดับ ดังนัน้ การปฏิบตั ิทกั ษะจนเกิดความจาที่ดีจะทาให้โปรแกรมกลไกจะสามารถ
สั่งการได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยการทาให้ความสามารถปฏิบตั ิทกั ษะได้อย่างมั่นคง
ประการที่ 4 การโยนลูกเทนนิสกระดอนกาแพง การฝึ กที่ กผู้วิจัยสร้างขึน้ ช่ วยให้
ความสามารถในการเรียงแก้วของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูว้ ิจยั ใช้แบบฝึ ก
โยนลูกเทนนิสกระดอนกาแพง เป็ นการฝึ กเพื่อพัฒนาความแม่นยา และการตอบสนองของมือทัง้
สองข้างให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้กลุ่มผูท้ ดลองมีพฒ
ั นาการของกล้ามเนือ้
มั น เล็ ก นิ ้ ว มื อ และมื อ ซึ่ ง ตรงกั บ ค ากล่ า วของ สนธยา สี ล ะมาด (2547) ได้ ก ล่ า วไว้ว่ า
ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ เป็ นสมรรถภาพทางกลไกที่ซับซ้ อน มีความสัม พันธ์
เกี่ยวข้องกับความเร็ว ความแข็งแรง ความทนทาน และความยืดหยุ่น ความสัม พันธ์ของระบบ
ประสาทกล้ามเนือ้ เป็ นสิ่งที่มีความสาคัญสาหรับการปฏิบตั ิต่อเทคนิคและแท็กติก ช่วยให้ผเู้ รียน
ปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้องมั่นคงแม้ในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่คนุ้ เคย สภาพสิ่งแวดล้อมที่
ไม่คนุ้ เคยอาจจะประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศ อุปกรณ์และเครื่องมือ แสง สภาพ
อากาศ และสภาพลมฟ้าอากาศ ความสัมพันธ์ของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ยังช่วยปรับร่างกายให้
เหมาะสมหรือเข้ากับสภาพแวดล้อมจะช่วยให้ผูเ้ รียนสามารถปฏิบตั ิการเคลื่อนไหวที่มีความยาก
ด้วยความแม่ น ย าได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความสัม พัน ธ์ข องระบบประสาทกล้า มเนื ้อ ที่ ดี จ ะ
สามารถปฏิบตั ิทกั ษะได้อย่างสมบูรณ์และช่วยให้ผูเ้ รียนฝึ กปฏิบตั ิทักษะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ถ้าผูเ้ รียนมีทกั ษะทางด้านกีฬามาอยู่ก่อนหน้านัน้ แล้ว ซึ่งทักษะทางด้านกีฬาชนิดนัน้
จะต้องมี ความคล้ายคลึงกับทักษะทางด้านกีฬ าชนิดที่กาลังฝึ กฝน ผูเ้ รียนจะสามารถเรียนรู ไ้ ด้
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การถ่ายโยงการเรียนรู เ้ ฉพาะไม่จาเป็ นต้องเหมือนกันทุกอย่าง
เพียงแค่มีส่วนประกอบสาคัญร่วมกัน หรืออาจจะมีความคล้ายคลึงของสภาพแวดล้อ มจะเกิดการ
ถ่ายโยงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กริฟฟิ น (Griffin, 1989) ได้ทาการศึกษาเรื่อง ประโยชน์
ของการถ่ายโยงการเรียนรู แ้ ละการถ่ายโยงกลวิธีการเรียนรู ใ้ นชัน้ เรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ผูเ้ รียน
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ระดับ 4 จานวน 33 คน โดยผูเ้ รียนทั้งหมดถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มโดยวิธีการจับคู่ ทั้งนีผ้ ูเ้ รียน
ทัง้ หมดจะต้องเรียนให้ครบ 10 ตอนเรียน โดยใน 5 ตอนเรียนแรกนัน้ กลุ่มที่หนึ่งได้รบั การสอนด้วย
การใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานพร้อมด้วยการเรียนแบบให้ความร่วมมือกัน ภายใต้เงื่อนไขการเรียนรูท้ ่ี
ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเพื่อน และเน้นให้มีการสังเกตพฤติกรรมในยุทธศาสตร์ท่ีใช้ได้ดว้ ย ขณะที่
กลุม่ ที่สอง ได้รบั การเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอบแบบที่เคยมีมาแต่ด่งั เดิมภายใต้
เงื่อนไขการเรียนรู ด้ ้วยตนเองไม่ ต้องพึ่งพาใคร ส าหรับ 5 ตอนเรียนสุด ท้ายกลุ่ม ต่าง ๆเปลี่ย น
เงื่อนไขโดยผูเ้ รียนทุกคนต่างได้รบั การแนะนาสั่งสอนในการใช้กลวิธีการเรียนรู ต้ ่าง ๆ และต่างก็
ได้รบั ตัวอย่างทั่ว ๆไปของกลวิธี ท่ีมี และไม่ มี ป ระโยชน์ ผลการวิจัยชีใ้ ห้เห็นว่า (1) ผู้เรียนต่างก็
สามารถที่จะใช้กลวิธีสาหรับการเรียนรู ไ้ ด้ (2) พฤติกรรมเชิงกลวิธีของผูเ้ รียนต่างได้รบั ผลเชิงบวก
โดยการสอนดังกล่าว และต่างก็ฝึกปฎิบตั ิในกลวิธีท่ีใช้ และ (3) ผูเ้ รียนต่างก็สามารถที่จะใช้กลวิธี
ให้เป็ นประโยชน์ข้ามสถานการณ์ได้ซึง้ หมายความว่า ผูเ้ รียนสามารถนากลวิธีได้เรียนรู ม้ าไปใช้
แก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ได้ ซึ่งเรียกว่าเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู ้
ประการที่ 5 การวิ่งแตะกระป๋ องสี การฝึ กที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ช่วยให้ความสามารถใน
การเรียงแก้วของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูว้ ิจยั ใช้แบบฝึ กวิ่งแตะกระป๋ องสี
เพื่อให้รูจ้ กั การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อย่างเช่น นิว้ มือ ข้อมือ มือ และขา ซึ่งตรงกับคา
กล่าวของ พิชิต ภูมิจนั ทร์ (2535) ได้กล่าวไว้ว่าระบบประสาทที่สาคัญในการทาหน้าที่ควบคุมการ
เคลื่อนไหวของร่างกายและทาให้เกิดการทรงตัวที่ดีควบคู่กนั การควบคุมการเคลื่อนไหวแต่ละส่วน
ของระบบประสาทส่วนกลาง สมองจะเป็ นตัวนาข้อมูลจากระบบประสาทรับความรู ส้ ึกต่าง ๆ ไป
ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การเคลื่อนไหวได้อย่างถูกต้อง แม่นยาตลอดเวลา และ
ส่วนรับความรูส้ ึกจากผิวหนัง กล้ามเนื อ้ เส้นเอ็น และข้อต่อ จะส่งสัญญาณประสาทเข้าศูนย์กลาง
ไปยังก้านสมองและไขสันหลังกระตุน้ ให้เกิดการควบคุม ในการทรงตัวจึงเกิดการเคลื่อนไหวไปใน
ทิ ศ ทางถู ก ต้ อ งได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง การฝึ ก ในการแยกสี ข องกระป๋ อง เป็ นการฝึ ก
ความสัมพันธ์ระหว่างมือ ตา และเท้า ทาให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งมีการใช้การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ ข้า
มาช่วยให้ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลดีขนึ ้ ซึ่งตรงกับคากล่าวของ สุรางค์ โค้วตระกลู
(2545) ได้กล่าวไว้ว่า การถ่ายโยงการเรียนรู ้ หมายถึง การนาสิ่งเรียนรู แ้ ล้วไปใช้ในสถานการณ์
ใหม่หรือการเรียนรูใ้ นอดีตเอือ้ ต่อการเรียนรูใ้ หม่ และการเพิ่มขึน้ หรือลดลงของความสามารถที่จะ
ทากิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็ นผลมาจากการทากิจกรรมก่อนหน้านั้นและมีความสามารถในการนา
ความรู เ้ ดิ ม ซึ่ ง มี ม าก่ อ นหน้า นี ้ม าประยุ ก ต์ใช้ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้เกิ ด การเรี ย นรู ้ท่ี
หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อีเดอร์ม านน์ (Edermann Brian E ; et al, 2004) ได้
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ทาการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของการทางานร่วมกันระหว่างมือและตาและเวลาปฏิกิรยิ าในกีฬา
เรียงแก้วของเด็กระดับประถมศึกษาชัน้ ปี ท่ี 2 จานวน 42 คน โดยแบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 21 คน
พบว่ากลุ่มทดลองที่ฝึกเรียงแก้วมีการทางานระหว่างมือและตาและใช้เวลาในการตอบสนองดีกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างเห็นได้ชัดดังนัน้ จากการทดลองนีจ้ ึงแสดงให้เห็นว่ากีฬาเรียงแก้วสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพความสัมพันธ์ในการทางานของมือและตาได้ดีขนึ ้
ประการที่ 6 การจัดเรียงเม็ดสี การฝึ กที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ช่วยให้ความสามารถในการ
เรียงแก้วของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะผูว้ ิจัยใช้แบบฝึ กจัดเรียงเม็ดสี เพื่อฝึ ก
ความแม่นยาระหว่างมือและตา เพื่อฝึ กการตอบสนองของมือแต่ละข้างให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
ซึ่งมีจะใช้การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ ข้ามาช่วยให้ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลดีขนึ ้ ซึ่งตรง
กับคากล่าวของ เจริญ กระบวนรัตน์ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า เวลาปฏิกิริยาคือช่วงเวลาที่สมองหรือ
ประสาทรับรู ค้ วามรู ส้ ึกได้รบั การกระตุน้ จากสิ่งเร้า ซึ่งอาจจะเป็ น รู ป รส กลิ่น เสียง ถูกส่งเข้าสู่
สมองส่วนกลางเพื่อแปลความหมายข้อมูลที่รบั เข้าไปและตัดสินใจสั่งการให้รา่ งกายเริ่มตอบสนอง
ต่ อ สิ่ ง เร้า นั้น ดั ง นั้น การฝึ ก การท างานของสมองโดยการจัด การเคลื่ อ นไหวอย่ า งมี ขั้น ตอน
เคลื่ อ นไหวจากง่ า ยไปยาก และพั ฒ นาการเคลื่ อ นไหวจากช้า ไปเร็ ว ท าให้เกิ ด การเรี ย นรู ้ท่ี
หลากหลายรู ปแบบ เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางด้านทักษะกลไกการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งในการรับรูข้ องสมองที่จะเกี่ยวข้องกับเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและเวลาการเคลื่อนไหว ซึ่ง
ตรงกับคากล่าวของ ชูศกั ดิ์ เวชแพศย์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ความเร็วของเวลาในการตอบสนองมี
ความสาคัญในการกีฬา เช่น การวิ่งและการว่ายนา้ ผูท้ ่ีมีเวลาปฏิกิรยิ าเร็วจะเริ่มออกตัวได้เร็วกว่า
เมื่ อได้รบั สัญ ญาณปื น ในการแข่ง ขันการกี ฬ า เช่ น ในการวิ่งและการว่ายนา้ ผู้ท่ี มี เวลาในการ
ตอบสนองเร็วจะเริ่มออกตัวได้เร็วกว่าเมื่อได้รบั สัญญาณปื นในการแข่งขันที่เป็ นทีม เช่น ในการ
เล่นบาสเกตบอลการที่มีเวลาปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เพราะสามารถส่งลูกบอล
และรับลูกบอลได้โดยเร็ว รวมทัง้ การนาลูกบอลหนีฝ่ายตรงข้ามหรือในกรณีติดตามฝ่ ายตรงข้าม
ซึ่งการฝึ กการตอบสนองของมือทั้งสองข้างจึงมีส่วนช่วยให้ความสามารถการตอยสนองนั้นดีขึน้
ตามไปด้วย
นอกจากนี ้ ผลของการจั ด การเรี ย นรู ้พ ลศึ ก ษา แบบปกติ ท าให้ ก ลุ่ ม ควบคุ ม มี
ความสามารถในการเรียงแก้ว หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 ดีกว่าก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่าหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 ซึ่งสอดคล้องกับ ความมุ่งหมายของการวิจัยข้อที่ สอง
ที่ว่าเพื่อเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติท่ีมีต่อความสามารถในการเรียง
แก้วของนักเรียนกลุ่มควบคุมระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน ทัง้ นีเ้ ป็ นเพราะการจัดการเรียนรู พ้ ล
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ศึกษาประกอบด้วย 5 ขัน้ ตอนดังนี ้ (1) ขั้นเตรียม คือ การเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่ม นาเข้าสู่
บทเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มเรียนได้แก่ สารวจรายชื่อ สารวจ
เครื่องการแต่งกาย การจัดแถว การอบอุ่นร่างกายโดยใช้การยืดเหยีดกล้ามเนือ้ ทาให้นกั เรียนเกิด
ความสนใจและเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนทักษะหรือเรื่องต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 5-10
นาที (2) ขัน้ สอน เป็ นขัน้ การสอนกิจกรรมพลศึกษาหรือการสอนทักษะของกิจกรรมนัน้ ๆ เป็ นขัน้ ที่
ต้องอาศัยกระบวนการของการใช้ความรู แ้ ละเทคนิคของครู เป็ นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียนได้รูถ้ ึง
วิธีการและท่าทางที่ถูกต้องของการปฏิบตั ิทักษะต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที (3) ขัน้ ฝึ ก
ปฏิบตั ิ เป็ นขัน้ ที่ให้นักเรียนฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะ และเกิดการเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ฝึ กทักษะจนเกิดความ
เข้าใจในสิ่งที่ตนเองได้ปฏิบตั ิมากขึน้ และครูจะมีสว่ นช่วยในการแนะนาหลักการปฏิบตั ิให้นกั เรียน
เกิดความเข้าใจในทักษะอย่างถูกต้อง ในส่วนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมจะ
มีการจัดการเรียนรู แ้ บบเดียวกัน ทัง้ นีก้ ลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่มได้เรียนรูท้ ักษะกิจกรรมพลศึกษา
ชนิดเดียวกันทาให้ความสามารถด้านทักษะของกลุ่มตัวอย่างมีการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน 10-15
นาที (4) ขัน้ นาไปใช้ คือ ขัน้ ที่ให้นกั เรียนได้นาทักษะที่เรียนไปแล้วมาทดลองใช้ในสภาพการต่าง ๆ
เช่น ใช้การแข่งขันประเภทเกมมีกฎกติกาง่ายๆ เน้นกิจกรรมการเล่นที่สร้างสรรค์ใช้กิจกรรมเกมที่
เน้นเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา ซึ่งมี 4 กิจกรรม ดังต่อไปนี ้ กิจกรรมที่
1 การตี เทเบิ ล เทนนิ ส - วอลเลย์บ อลผู้วิจัยน ากิจ กรรมนีม้ าให้กลุ่ม ควบคุม น ามาปฏิ บัติ ในขั้น
นาไปใช้ เพื่อฝึ กความแม่นยาในการตีลูกเทเบิลเทนนิส และฝึ กความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา
กิจกรรมที่กล่าวมานีช้ ่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีการเคลื่อนไหวที่ดี ซึ่งตรงกับคากล่าวของ วรศักดิ์ เพียร
ชอบ (2528) ที่กล่าวไว้ว่า ความสาคัญของการเคลื่อนไหวจะช่วยให้เด็กได้เรียนรูแ้ ละมีความรูส้ ึก
ชอบเคลื่ อนไหวหรือออกกาลังกายส่วนต่าง ๆ ของ ร่างกาย ซึ่งเป็ นส่วนส าคัญ มากในชี วิตการ
เป็ นอยู่ของสังคมในเมืองปั จจุบนั ที่เต็มไปด้วยเครื่องผ่อนแรงที่เป็ นอยู่ สิ่งที่จะทาให้เด็กสนใจใน
การเคลื่อนไหวและการออกกาลังกายส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย นับว่ามีความสาคัญที่สดุ และช่วยให้
เด็กเข้าใจประโยชน์ของการเคลื่อนไหวทาให้สามารถนาประโยชน์ในการเคลื่อนไหวร่างกายเหล่านี ้
ไปใช้ในชี วิตประจ าวัน ของตนเองต่อไป เช่ น สามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ในทางนัน ทนาการใน
ช่วงเวลาว่าง ซึ่งจะส่งผลให้ผเู้ รียนมีการพัฒนาการตอบสนองได้เป็ นอย่างดี และสามารถนาทักษะ
ที่พฒ
ั นาแล้วไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย กิจกรรมที่ 2 การตีลกู ท็อปสปิ นหน้ามือ
และหลังมือเพื่อความสนุกสนาน ผูว้ ิจยั นากิจกรรมนีม้ าให้กลุ่มควบคุมปฏิบัติในขัน้ นาไปใช้ เพื่อ
สร้างความคุน้ เคยในการใช้มือตีลกู ท็อปสปิ น เพื่อฝึ กการคาดคะเนและฝึ กควบคุมจังหวะท่าทางใน
การเคลื่อนไหวในการตีลกู ให้เกิดความแม่นยา ซึ่งตรงกับคากล่าวของ แอนนาริโน (สมบูรณ์ อินทร์
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ถมยา. 2547 อ้างอิงจาก Annario, 1973)ที่กล่าวไว้ว่า การเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่ขนั้ พืน้ ฐาน
ได้แก่ การเดิน การวิ่งการกระโดด การคลาน การหมุนตัว จะต้องอาศัยทักษะที่ละเอียดอ่อน และ
ไม่ เกี่ ย วข้อ งกับ กล้า มเนื ้อ มั ด ใหญ่ เป็ น การเคลื่ อ นไหวที่ ต้อ งใช้ป ฏิ สัม พั น ธ์ห ลายอย่ า ง การ
เคลื่อนไหวนัน้ จะทาให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู แ้ ละส่งเสริมพัฒ นาการทางด้านร่างกาย ช่วยให้ผูเ้ รียนได้
เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริง นับว่าสาคัญที่สดุ จนสามารถพัฒนาให้เกิดทักษะที่ดีต่อไปได้ ซึ่งตรง
กับคากล่าวของ เดคโค (วรรณี ลิมอักษร. 2554 อ้างอิงจาก De Decco, 1968) ที่กล่าวไว้ว่า การ
ถ่ายโยงการเรียนรู จ้ ะเกิดขึน้ ต่อเมื่อสิ่งกระตุน้ มีการเปลี่ยน แต่การตอบสนองยังคงเหมือนเดิม เมื่อ
ผูเ้ รียนเคยเรียนรู แ้ ละตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ชนิดหนึ่งมาแล้ว เมื่อต้องมาเรียนรู ้และตอบสนองต่อ
สิ่งกระตุน้ ชนิดใหม่ จะสามารถนาความรูเ้ ดิมมาใช้ตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้ ชนิดใหม่ได้ทันที เช่น
บุคคลที่เคยเรียนรูแ้ ละขี่ รถจักรยานเป็ นมาก่อนแล้ว เมื่อมาเรียนขับ รถมอเตอร์ไซค์จะสามารถขับ
รถมอเตอร์ไซค์ได้โดยใช้เวลาเร็วกว่าปกติ ทัง้ นีเ้ พราะผูเ้ รียนสามารถนาหลักการถ่ายโยงการเรียนรู ้
เกี่ยวกับการทรงตัวการในขี่รถจักรยานมาใช้ในการขับมอเตอร์ไซค์ได้ กิจกรรมที่ 3 การตีลกู ตัดหน้า
มือและหลังมือ ผูว้ ิจยั นากิจกรรมนีม้ าให้กลุม่ ควบคุมปฏิบตั ิในขัน้ นาไปใช้ ทาให้เกิดการเรียนรูแ้ ละ
เกิดความเข้าใจในเรื่องของการตีลกู ตัดหน้ามือและหลังมือจากสถานการณ์จริงที่ผวู้ ิจยั ได้สอนและ
ฝึ ก ในขั้น สอนและขั้น ปฏิ บัติ โดยเพิ่ ม กฎกติ ก าให้นัก เรีย นได้มี ก ารแข่ง ขัน กัน ท าให้เกิ ด ความ
สนุกสนาน ซึ่งตรงกับคากล่าวของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่าการสอนไม่ใช่เป็ น
การให้หรือถ่ายทอดเพียงอย่างเดียวแต่ยงั เป็ นการแลกเปลี่ยนด้วยซึ่งกันและกัน ทาให้นกั เรียนเกิด
รูส้ ึก เข้าใจ สามารถแก้ปัญหา สนุกสนาน และรู ส้ ึกดีต่อสิ่งที่เรียน และนอกจากนีก้ ารสอนทักษะ
ทางพลศึกษาจึงเป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาทักษะกีฬาให้เกิดแก่นักเรียนต่อไป ครู ตอ้ งใช้เทคนิค
การสอนทักษะโดยใช้เวลาในการสอนน้อยและนักเรียนปฏิบตั ิดว้ ยการฝึ กให้มาก และมีครู เป็ นผูใ้ ห้
คาแนะนาจะทาให้ผเู้ รียนมีความตัง้ ใจและมีสมาธิมากขึน้ ซึ่งตรงกับคากล่าวของ อาภรณ์ ใจเที่ยง
(2550) ที่กล่าวไว้ว่า กระบวนการปฏิสัม พันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักเรียน ทาให้นักเรีย นเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมตามจุดประสงค์ท่ีกาหนด ซึ่งต้องอาศัยทัง้ ศาสตร์และศิลป์ ของผูส้ อน
กิจกรรมที่ 4 การเสิรฟ์ ลูกหน้ามือและหลังมือกระทบผนัง ผูว้ ิจัยนากิจกรรมนีม้ าให้กลุ่มควบคุม
ปฏิบตั ิในขัน้ นาไปใช้ ให้ผูเ้ รียเสิรฟ์ ลูกหน้ามือและหลังมือ โดยลูกเทเบิลเทนนิ สจะกระดอนลงพืน้
ก่อนแล้วจะกระทบกับผนัง ให้ผเู้ รียนใช้เวลามาตี 20 วินาทีเพื่อนับจานวนครัง้ ให้มากที่สดุ เพื่อเป็ น
การฝึ กเวลาปฏิกิริยาในการเสิรฟ์ ลูกหน้ามือและหลังมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของความสัมพันธ์
ระหว่างมือและตา ซึ่งตรงกับคากล่าวของ พยุหพล พานทอง (2538) ได้กล่าวไว้ว่า เวลาปฏิกิริยามี
ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งเพราะในชีวิตประจาวันของคนเรานัน้ ต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายส่วน
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ต่าง ๆในกิจกรรมทางด้านกีฬาหรือการออกกาลังกาย ซึ่งต้องอาศัยความคล่องแคล่วว่องไวในการ
ปฏิบัติกิจ กรรมนั้น ๆ การเคลื่ อนไหวในกิจ กรรมด้านการออกกาลังกาย และด้านการเล่นกี ฬ า
สาคัญเป็ นอย่างมาก ในการตอบสนอง ถ้าผูเ้ รียนมีการตอบสนองที่ดีก็จะส่งผลให้ความสามารถใน
การเล่นกีฬาดีตามไปด้วย กิจกรรมเหล่านีจ้ ะเป็ นการถ่ายโยงความรูข้ องทักษะต่าง ๆ ไปยังทักษะ
ใหม่ได้ โดยทักษะใหม่นนั้ จะต้องมีความคล้ายคลึงกันกับทักษะก่อนหน้านีห้ รือมีองค์ประกอบของ
ทักษะในอดีตบางส่วน จึงทาให้ผเู้ รียนสามารถฝึ กทักษะใหม่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้ ซึ่งตรงกับคากล่าวของ (วรรณี ลิมอักษร, 2554 อ้างจาก De Decco, 1968) ได้กล่าวไว้ว่า การ
ถ่ายโยงการเรียนรู จ้ ะเกิดขึน้ ได้ง่ายในวิชาประเภททักษะ ถ้าการเริ่มต้นเรียนรูห้ รือฝึ กทักษะในครัง้
แรกๆ ไม่ ถู ก ต้อ งเหมาะสมจนกลายเป็ นนิ สัย หรื อ ความเคยชิ น ของผู้เรี ย นไปแล้ว การที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงหรือการแก้ไขปั ญหาการตอบสนองก็จะทาได้ยากและเสียเวลามาก ฉะนัน้ ในช่วงต้นๆ
ของการเรียนรู ห้ รือการฝึ กฝนวิชาประเภททักษะ จะต้องมี ผู้สอนคอบควบคุม อย่างใกล้ชิ ด เพื่ อ
ป้องกันไม่ให้ผูเ้ รียนไม่ให้นาเอาวิธีการที่ไม่ดีหรือไม่ถูกต้องเหมาะสมมาใช้สาหรับการเรียนรู ห้ รือ
การปฏิบตั ิฝึกฝน (5) ขัน้ สรุปและสุขปฏิบตั ิ คือ ขัน้ การสรุปผลการเรียนการสอนเพื่อให้ผเู้ รียนสร้าง
มโนทัศน์เป็ นการให้ผูเ้ รียนได้มีความคิดเห็นได้หลากหลายหากผูเ้ รียนเกิดความสงสัยประการใด
สามารถสอบถามเพื่อให้เกิดความรูต้ ่อไป
2. กลุ่มทดลองมี ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิล หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6
และ 8 แตกต่ า งกั บ กลุ่ ม ควบคุ ม อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดั บ .05 โดยพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย
ความสามารถในการเรียงแก้วแบบไซเคิลของกลุ่ม ทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 6 และ 8
ดีกว่ากลุ่ม ควบคุม อาจเนื่องมาจาก การจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาควบคู่กับถ่ายโยงการเรียนรู ้ ที่
ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ เป็ นการนาสิ่งที่เรียนรูไ้ ปแล้วไปใช้ในสถานการณ์ใหม่หรือนาสิ่งที่เรียนรูใ้ นอดีตไป
เอือ้ ต่อการเรียนรูใ้ หม่ ดังนัน้ การมีประสบการณ์เมื่อในอดีตสามารถนาความรูห้ รือประสบการณ์นนั้
นามาต่อยอดหรือนามาประยุกต์เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ่ีหลากหลาย ซึ่งตรงกับคากล่าวของ ศิลป
ชัย สุวรรณธาดา (2533) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึ กทักษะกีฬาจะมีการถ่ายโยงการเรียนรู ข้ องทักษะ
กีฬาหนึ่งไปยังการเรียนรูท้ กั ษะกีฬาอื่นได้ ถ้าเรียนรูก้ ีฬาที่เรียนมาก่อน กีฬาที่เรียนมาก่อนจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรูท้ ักษะกีฬาที่กาลังเรียนอยู่ แสดงว่ามีการถ่ายโยงการเรียนรูใ้ นทางบวก และถ้า
การเรียนรู ท้ ักษะกีฬาที่เรียนมาก่อนไปขัดขวางการเรียนรู ท้ ักษะที่กาลังเรียนอยู่ ก็แสดงว่ามีการ
ถ่ายโยงการเรียนรูใ้ นทางลบ และบางโอกาสถ้าไม่ได้สง่ เสริมหรือขัดขวางซึ่งกันและกันก็แสดงว่าไม่
มีการถ่ายโยงการเรียนรู เ้ กิดขึน้ ซึ่งการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรู ้ 6 แบบฝึ กที่ผูว้ ิจัยสร้างขึน้ ของกลุ่ม
ทดลอง เป็ น ตัว ช่ ว ยเสริม สร้า งให้ผู้เรีย นได้พัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของการตอบสนอง จึ ง ท าให้
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ความสามารถในการเรียงแก้วของกลุ่มทดลอง ดีกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งจะแตกต่างกับกลุ่มควบคุมที่
ได้รบั การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาแบบปกติ โดยใช้เป็ น การจัดการเรียนรูท้ ่ีมีความถูกต้องครอบคลุม
เนือ้ หาสามารถจัดกิจกรรม ได้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน มีความยืดหยุ่น และเป็ น
การจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ การจัดการเรียนรู พ้ ลศึกษาแบบปกติ
เพื่ อให้มี ก ารจัดกระบวนการเรียนรู ส้ อดคล้องกับ พระราชบัญ ญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ ให้บ รรลุ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องจัดการเรียนการสอนทางพลศึกษา 5
ขัน้ ตอน ซึ่งตรงกับคากล่าวของ วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539) ได้กล่าวไว้ว่า การสอนทาให้นกั เรียน
เกิดความรูส้ ึก ความเข้าใจ ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสนุกสนาน และความรูส้ ึกที่ดีต่อ
สิ่งที่เรียนการสอนไม่ใช่เป็ นการให้หรือถ่ายทอดเพียงอย่างเดียวแต่การสอนยังเป็ นการแลกเปลี่ยน
ด้วย และนอกจากนีย้ ังได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการสอนทักษะทางพลศึกษาว่าเป็ นสิ่งสาคัญ ในการ
สร้างพัฒนาการทางกีฬาให้เกิดแก่นกั เรียน กลุ่มควบคุมได้รบั การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาแบบปกติ
นัน้ มีการพัฒนาในเรื่องของการตอบสนองได้ดีเช่นกัน เพียงแต่ไม่ได้ใช้การถ่ายโยงการเรียนรูเ้ ข้ามา
เกี่ยวข้องจึงทาให้ความสามารถในการเรียงแก้วของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ฮาร์ท, สมิท (Hart & Smith, 2005) ได้ทาการศึกษาเรื่อง เวลาปฏิกิรยิ าของการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียงแก้วในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ท่ี 2 และ 4 พบว่าหลังสัปดาห์ท่ี 3 กลุ่ม
ทดลองในนักเรียนประถมศึกษาปี ท่ี 2 มี 5 มีความสัมพันธ์ระหว่างมือและตา รวมถึงเวลาปฏิกิริยา
ดีกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจ กรรม และดีกว่ากลุ่ม ควบคุม อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05
สามารถสรุ ปได้ว่า การฝึ กกีฬาเรียงแก้วในวิชาพลศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึน้ ตัง้ แต่สปั ดาห์ท่ี 3
และ 5 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ลี และคณะ (Li Coleman Ransdell Irwin, 2011) ได้
ทาการศึกษาเรื่อง การจัดกิจกรรมกีฬาเรียงแก้วในโรงเรียนเพื่อพัฒ นาทักษะการเคลื่อนไหวของ
เด็ก กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 2 กลุ่มทดลองจานวน 36 คน เป็ นเด็กชาย 20
คน และเด็กผูห้ ญิ ง 16 คน ทาการฝึ กเรียงแก้วเป็ นเวลา 15 นาที ในเวลาพักเที่ยงกลุ่ม ควบคุม
จานวน 44 คน เป็ นเด็กชาย 40 คน และเด็กผูห้ ญิง 24 คน ทากิจกรรมยามว่างตามอัธยาศัย ทา
การทดลองเป็ น เวลา 12 สัป ดาห์ ท าการทดสอบ Visual Choice RT ซึ่ ง วัด ความเร็ว ของการ
ประมวลผลการตอบสนองต่ อนิ ้ว มื อ ไปสู่สิ่ ง เร้าทางสายตาโดยใช้การกดปุ่ มมี ก ารใช้ง าน การ
ทดสอบครัง้ นีจ้ ะใช้นิว้ กลางของมือทัง้ สองกดปุ่ มในแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ท่ีตาแหน่ง d, f, j, และ k
ผลการทดลองพบว่า กลุม่ ทดลองที่ฝึกด้วยการเรียงแก้วมีการตอบสนองดีกว่ากลุม่ ควบคุม อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05
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จากการศึกษาสรุ ปได้ว่า ช่วงเวลาของกระบวนการของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าซึ่ งเริ่ม
ตัง้ แต่การกระตุน้ จากสิ่งเร้าคือมีการรับความรูส้ ึกจากประสาทสัมผัส (ดวงตา)เข้าสู่กระแสประสาท
กระบวนการระบบประสาททางานโดยส่งกระแสประสาทมายังระบบเวลาในการเคลื่อนไหว คือ
เวลาตัง้ แต่เริ่มมี การเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าจนการเคลื่อนไหวอวัยวะสิ ้ นสุด ซึ่ง
ตรงกับคากล่าวของ ชูศักดิ์ เวชแพศย์ (2538) ได้กล่าวไว้ว่า ความเร็วของเวลาในการตอบสนองมี
ความสาคัญในการกีฬาเช่นในการวิ่งและการว่ายนา้ ผูท้ ่ีมีเวลาปฏิกิริยาเร็วจะเริ่มออกตัวได้เร็ว
กว่าเมื่อได้รบั สัญญาณปื น ในการแข่งขันการกีฬา เช่น ในการวิ่งและการว่ายนา้ ผูท้ ่ีมีเวลาในการ
ตอบสนองเร็วจะเริ่มออกตัวได้เร็วกว่าเมื่อได้รบั สัญญาณปื น ในการแข่งขันที่เป็ นทีม เช่น ในการ
เล่นบาสเกตบอลการที่มีเวลาปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วย่อมได้เปรียบคู่ต่อสู้ เพราะสามารถส่งลูกบอล
และรับลูกบอลได้โดยเร็ว รวมทัง้ การนาลูกบอลหนีฝ่ายตรงข้ามหรือในกรณีติดตามฝ่ ายตรงข้าม
เป็ นต้น สอดคล้องกับ ศิลปชัย สุวรรณธาดา (2533) ได้กล่าวไว้ว่า การฝึ กทักษะกีฬาจะมีการถ่าย
โยงการเรียนรู ข้ องทักษะกีฬาหนึ่งไปยังการเรียนรู ท้ ักษะกีฬาอื่นได้ ถ้าเรียนรู ก้ ีฬาที่เรียนมาก่อน
กีฬาที่เรียนมาก่อนจะช่วยส่งเสริมการเรียนรูท้ กั ษะกีฬาที่กาลังเรียนอยู่ แสดงว่ามีการถ่ายโยงการ
เรียนรู ใ้ นทางบวก และถ้าการเรียนรู ท้ ักษะกีฬาที่เรียนมาก่อนไปขัดขวางการเรียนรู ท้ ักษะที่กาลัง
เรียนอยู่ ก็แสดงว่ามีการถ่ายโยงการเรียนรู ้ในทางลบ และบางโอกาสถ้าไม่ได้ส่งเสริมหรือขัดขวาง
ซึ่งกันและกันก็แสดงว่าไม่ มี การถ่ายโยงการเรียนรู เ้ กิดขึน้ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า การจัดการ
เรียนรู ค้ วบคู่กับการถ่ายโยงการเรียนรูท้ ่ีผวู้ ิจัยสร้างขึน้ ส่งผลต่อความสามารถในการเรียงแก้วของ
กลุม่ ทดลอง ซึ่งหมายถึงการพัฒนาการตอบสนองของผูไ้ ด้รบั การฝึ กนั่นเอง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งนี้
1. ในการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรู ้ ผูท้ ดลองควรเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายก่อน
จะทาการฝึ กเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึน้
2. การฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูใ้ ห้เกิดได้ผลดีท่สี ดุ เมื่อได้รบั การฝึ กไม่นอ้ ยกว่า 8 สัปดาห์
จึงจะส่งผลต่อความสามารถในการเรียนแก้ว
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั กับนักเรียนหญิงในระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย และชัน้
อื่น ๆ โดยปรับรายละเอียดเนือ้ หาและโปรแกรมฝึ กให้มีความเหมาะสม
2. ควรศึกษาประโยชน์การถ่ายโยงการเรียนรู ต้ ามแนวคิดของคลอสไมเออร์ในกีฬา
ด้านอื่น ๆ เช่น เทเบิลเทนนิส เทนนิส และ แบดมินตัน เป็ นต้น
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ภาคผนวก ก
รายนามผู้เชี่ยวชาญ
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ
อาจารย์ ดร.สาธิน ประจันบาน

อาจารย์ประจาภาควิชาพลศึกษา
คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.นภัสวรรณ เจริญชัยภินนั ท์ อาจารย์ประจาภาควิชาพลศึกษา
คณะพลศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร.ลักษมี ฉิมวงษ์

อาจารย์ประจาภาควิชาพลศึกษา
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์คมกฤษ กิจวัฒนหิรญ
ั

ครูกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

นายวริษฐ์ แจ้งใจ

ผูฝ้ ึ กสอนและผูต้ ดั สิน
สมาคมเรียงแก้วแห่งประเทศไทย
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โครงสร้างรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้
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โครงสร้างรายวิชา
รายวิชา พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับที่
1

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
สาระการเรียนรู ้
ประวัติของกีฬาเทเบิล - ประวัติความเป็ นมาของกีฬาเทเบิลเทนนิส
เทนนิส และอุปกรณ์ - อุปกรณ์ต่างๆของการเล่น เช่น โต๊ะ
การเล่น
ลูกเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม้

เวลา (ชั่วโมง)
1

2

การบริหารส่วนต่างๆ
ของร่างกายก่อนเล่น
กีฬา

- การบริหารส่วนต่างๆของร่างกาย

1

3

สมรรถภาพทางกาย

- ความรูเ้ กี่ยวกับประโยชน์ของการทดสอบ
สมรรถภาพ

1

4

การสร้างความคุน้ เคย - ความรูพ้ นื ้ ฐานเกี่ยวกับการจับไม้
- ความรูเ้ รื่องการสร้างความคุน้ เคยกับลูก
เทเบิลเทนนิส

1

5

การจับไม้แบบสากล
หน้ามือและหลังมือ

- การจับไม้แบบสากลหน้ามือ
- การจับไม้แบบสากลหลังมือ
- ลักษณะแขน และข้อมือ

1

6*

การตีลกู หน้ามือ

- การตีลกู หน้ามือ
- ลักษณะหน้าไม้เทเบิลเทนนิส
- บริเวณจุดตกของลูก

1

7*

การตีลกู หลังมือ

- การตีลกู หลังมือ
- ลักษณะหลังไม้เทเบิลเทนนิส
- บริเวณจุดตกของลูก

1
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โครงสร้างรายวิชา (ต่อ)
รายวิชา พลศึกษา (เทเบิลเทนนิส)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ
ชั้นประถมศึกษาปี ที4่ -6
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2562
เวลา 20 ชั่วโมง
ลาดับที่
8*

9
10*

ชื่อหน่วยการเรียนรู ้
การตีลกู ท๊อปสปิ น
หน้ามือ

การตีลกู ท๊อปสปิ น
หลังมือ

11*

การตีลกู ตัดหน้ามือ

12*

การตีลกู ตัดหลังมือ

13*

การเสิรฟ์ ลูกหน้ามือ

14*

การเสิรฟ์ ลูกหลังมือ

15

การตีเกม

16-19

การแข่งขันและ
การตัดสิน

สาระการเรียนรู ้
เวลา (ชั่วโมง)
- การฝึ กทักษะการตีลกู ท๊อปสปิ นหน้ามือ
1
- การสร้างความชานาญในการตีลกู ท๊อปสปิ น
หน้ามือ
สอบกลางภาค
1
- การฝึ กทักษะการตีลกู ท๊อปสปิ นหน้ามือ
- การสร้างความชานาญในการตีลกู ท๊อปสปิ น
หลังมือ
- การฝึ กทักษะการตีลกู ตัดหน้ามือ
1
- การสร้างความชานาญในการตีลกู ตัดหน้ามือ
- การฝึ กทักษะการตีลกู ตัดหลังมือ
1
- การสร้างความชานาญในการตีลกู ตัดหลังมือ
- ความรูพ้ นื ้ ฐานเกี่ยวกับการเสิรฟ์ ลูกหน้ามือ
1
- ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเสิรฟ์ ลูกหน้ามือ
- ความรูพ้ นื ้ ฐานเกี่ยวกับการเสิรฟ์ ลูกหลังมือ
1
- ฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะการเสิรฟ์ ลูกหลังมือ
- ฝึ กทบทวนทักษะเพื่อการแข่งขัน
1
- การตีเกม
- จัดกลุม่ แข่งขันและตัดสิน
3

20
สอบปลายภาค
*กลุม่ ทดลองนาโปรแกรมการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรู ้ ในสัปดาห์ท่ี 6-14
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แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา
เวลา 20 ชั่วโมง
เรื่อง การตีลูกหน้ามือ (Fore Hand)
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การจับไม้ท่ีคล้ายกับการจับมือทักทายกันของชาวยุโรป สาหรับการจับไม้แบบนีจ้ ะเหมาะ
สาหรับนักกีฬาที่ถนัดทัง้ ในการเล่นด้านหน้ามือและด้านหลังมือ
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชื่อเรื่องทีส่ อน)
• การตีลกู โดยใช้โฟร์แฮน(หน้ามือ)
• ลักษณะหน้าไม้เทเบิลเทนนิส
• บริเวณจุดตกของลูก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายการตีลกู โดยใช้โฟร์แฮน(หน้ามือ)
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิการตีลกู โดยใช้โฟร์แฮน(หหน้ามือ)
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนสนใจการตีลกู หน้ามือ
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. ขั้นเตรียม ( 5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 นักเรียนวิ่งรอบสนามอเนกประสงค์ 5 รอบ
1.6 นักเรียนนาอบอุ่นร่างกาย ตัง้ แต่ศีรษะจนถึงเท้า
นักเรียน
ครู

2. ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว
2.2 ครูอธิบายการตีลกู หน้ามือ)
2.3 ครูอธิบายลักษณะลักษณะหน้าไม้เทเบิลเทนนิสและบริเวณจุดตกของลูก
2.4 นักเรียนลองปฏิบตั ิ และฝึ กฝนด้วยตนเอง
2.5 ครูคอยแนะนา
3. ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ให้นกั เรียนปฏิบตั ิทกั ษะการตีลกู ด้วยหน้ามือกลางอากาศโดยมีนกั เรียนคนหนึ่ง
คอยโยน และอีกคนหนึ่งคอยตีลกู เทเบิลเทนนิสกลับไปให้คนที่โยน
3.2 ให้นกั เรียนปฏิบตั ิทกั ษะการตีลกู ด้วยหน้ามือกลางอากาศ
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4. ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ ๆละ 5 คน โดยให้
นักเรียนล้อมวงกันโต้ลกู ปิ งปองกลางอากาศ
ไปมา
2. ให้นกั เรียนจับกลุม่ ๆ ละ 5 คน โดยการใช้
เชือกหรือแผงกัน้ มาทาเป็ นเขตแดน และให้
นักเรียนอีก 5 คน โต้กนั ไปมาระหว่างกลุม่

กลุม่ ทดลอง
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ ๆละ 5 คน โดยให้
นักเรียนล้อมวงกันโต้ลกู ปิ งปองกลางอากาศ
ไปมา
2. โปรแกรมการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูต้ าม
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 1-2 (ดัง
ภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอน
กาแพง

3. ให้นกั เรียนเล่นเกม
ชื่อเกม "ปิ งปอง-วอลเลย์บอล"
5. ขั้นสรุ ปและสุขปฏิบัติ (5 นาที)
5.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา เรื่อง การตีลกู โดยใช้โฟร์แฮนด์(หน้ามือ)
5.3 ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
5.4 ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
5.5 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
นักเรียน
ครู
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สื่อ/ แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของการเล่น เช่น โต๊ะ ลูกเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม้
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8 ระดับ ดี
คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4 ระดับควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา
เรื่อง การตีลูกหลังมือ (แบ๊คแฮนด์)

เวลา 20 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การจับไม้ท่ีคล้ายกับการจับมือทักทายกันของชาวยุโรป สาหรับการจับไม้แบบนีจ้ ะเหมาะ
สาหรับนักกีฬาที่ถนัดทัง้ ในการเล่นด้านโฟร์แฮนด์ Fore hand (หน้ามือ) และ ด้านแบ๊คแฮนด์
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชือ่ เรือ่ งทีส่ อน)
• การตีลกู โดยใช้หลังมือ (แบ๊คแฮนด์)
• ลักษณะหลังไม้เทเบิลเทนนิส
• บริเวณจุดตกของลูก
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายการตีลกู โดยใช้หลังมือ (แบ๊คแฮนด์)
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิการตีลกู โดยใช้หลังมือ (แบ๊คแฮนด์)
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนสนใจการตีลกู โดยใช้แบ๊คแฮนด์ (หลังมือ)
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ขั้นเตรียม (5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 นักเรียนวิ่งรอบสนามอเนกประสงค์ 5 รอบ
1.6 นักเรียนนาวอมอัพ ตัง้ แต่หวั จนถึงปลายเท้า

นักเรียน
ครู
2.ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว
2.2 ครูอธิบายการตีลกู โดยใช้แบ็คแฮนด์ (หลังมือ)
2.3 ครูอธิบายลักษณะลักษณะหลังไม้เทเบิลเทนนิส และบริเวณจุดตกของลูก
2.4 นักเรียนลองปฏิบตั ิ และฝึ กฝนด้วยตนเอง
2.5 ครูค่อยแนะนา
3.ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ให้นกั เรียนปฏิบตั ิทกั ษะการตีลกู ด้วยหลังมือกลางอากาศโดยมีนกั เรียนคน
หนึ่งคอยโยนและอีกคนหนึ่งคอยตีลกู เทเบิลเทนนิสกลับไปให้คนที่โยน
3.2 ให้นกั เรียนปฏิบตั ิทกั ษะการตีลกู ด้วยหลังมือกลางอากาศ
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4.ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ ๆละ 5 คน โดยให้
นักเรียนล้อมวงกันโต้ลกู ปิ งปองกลางอากาศ
ไปมา
2. ให้นกั เรียนจับกลุม่ ๆ ละ 5 คน โดยการใช้
เชือกหรือแผงกัน้ มาทาเป็ นเขตแดน และให้
นักเรียนอีก 5 คน โต้กนั ไปมาระหว่างกลุม่

กลุม่ ทดลอง
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ ๆละ 5 คน โดยให้
นักเรียนล้อมวงกันโต้ลกู ปิ งปองกลางอากาศ
ไปมา
2. โปรแกรมการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูต้ าม
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 1-2
(ดังภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอน
กาแพง

3. ให้นกั เรียนเล่นเกม
ชื่อเกม "ปิ งปอง-วอลเลย์บอล"
5.ขั้นสรุ ปและสุขปฎิบัติ (5 นาที)
5.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา เรื่อง การตีลกู แบ๊คแฮนด์
5.3 ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
5.4 ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
5.5 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ

ครู
นักเรียน
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สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ต่างๆของการเล่น เช่น โต๊ะ ลูกเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม้
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ ดี
คะแนน 5-6
ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ ควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา
เวลา 20 ชั่วโมง
เรื่อง การตีลูกท๊อปสปิ น ด้านโฟร์แฮนด์
เวลา 1 ชั่วโมง
สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การฝี กเบสิคการตีดว้ ยความหมุนแบบท๊อปสปิ น จึงมีความจาเป็ นต้องฝึ กซ้อมอยู่
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะพึ่งเริ่มเล่น หรือเล่นจนเก่งแล้ว ก็ยงั คงต้องฝึ กตลอดไป ลองชมตัวอย่างการตี
ลูกด้วยความหมุนแบบ TOP SPIN โดยใช้ดา้ นโฟร์แฮนด์
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชื่อเรื่องทีส่ อน)
การฝึ กทักษะการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านโฟร์แฮนด์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านโฟร์แฮนด์
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านโฟร์แฮนด์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนสนใจการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านโฟร์แฮนด์
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ขั้นเตรียม (5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 นักเรียนวิ่งรอบสนามอเนกประสงค์ 5 รอบ
1.6 นักเรียนนาวอมอัพ ตัง้ แต่หวั จนถึงปลายเท้า

นักเรียน
ครู
2.ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว
2.2 ครูอธิบายการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านโฟร์แฮนด์
2.3 ครูอธิบายลักษณะลักษณะการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านโฟร์แฮนด์ และบริเวณจุด
ตกของลูก
2.4 นักเรียนลองปฏิบตั ิ และฝึ กฝนด้วยตนเอง
2.5 ครูค่อยแนะนา
3.ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ครูให้นกั เรียนทาการตีลกู ท๊อปสปิ นด้านโฟร์แฮนด์ โดยใช้มีลกู ปิ งปอง อย่าง
ละ 10 ครัง้
3.2 ให้นกั เรียนยืนอยู่แต่ละฝั่งของโต้ะฝั่งละ 2 คน
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3.2.1 ให้นกั เรียนตีลกู ท๊อปสปิ นด้านโฟร์แฮนด์ให้เพื่อนที่ยืนตรงข้ามของตน
สลับกันไปมาเมื่อครบ 3 ครัง้ แล้วให้เปลี่ยนคู่
4.ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1.ครูให้นกั เรียนทาการตีลกู ท๊อปสปิ นด้านโฟร์
แฮนด์ โดยใช้มีลกู ปิ งปอง อย่างละ 10 ครัง้
2.ให้นกั เรียนตีลกู ท๊อปสปิ นด้านโฟร์แฮนด์ให้
เพื่อนที่ยืนตรงข้ามของตนสลับกันไปมาเมื่อ
ครบ 3 ครัง้ แล้วให้เปลี่ยนคู่
3.ให้นกั เรียนเล่นเทเบิลเทนนิสเพื่อความ
สนุกสนานโดยบังคับให้ตีลกู ท๊อปสปิ นด้านโฟร์
แฮนด์ ทุกครัง้ เล่นเพียง 3 คะแนนผูช้ นะได้เล่น
ต่อส่วนผูแ้ พ้ก็จะสลับให้คนอื่นเล่น

กลุม่ ทดลอง
1.ครูให้นกั เรียนทาการตีลกู ท๊อปสปิ นด้านโฟร์
แฮนด์ โดยใช้มีลกู ปิ งปอง อย่างละ 10 ครัง้
2.ห้นกั เรียนตีลกู ท๊อปสปิ นด้านโฟร์แฮนด์ให้
เพื่อนที่ยืนตรงข้ามของตนสลับกันไปมาเมื่อ
ครบ 3 ครัง้ แล้วให้เปลี่ยนคู่
3. โปรแกรมการฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรูต้ า
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 3-4
(ดังภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอน
กาแพง
แบบฝึ กที่ 5 วิ่งแตะกระป๋ องสี
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5.ขั้นสรุ ปและสุขปฎิบัติ (5 นาที)
5.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา เรื่อง การตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์
5.3 ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
5.4 ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
5.5 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ

นักเรียน
ครู
แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของการเล่น เช่น โต๊ะ ลูกเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม้
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่านตัง้ แต่ 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ ดี
คะแนน 5-6
ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ ควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา
เรื่อง การตีลูกท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์

เวลา 20
เวลา 1

ชั่วโมง
ชั่วโมง

สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การตีดา้ นแบ็คแฮนด์ทาให้ลกู ที่ตีกลับไปหมุนแบบ topspin หรือใช้สาหรับตีโต้กลับ
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชื่อเรื่องทีส่ อน)
การสร้างความชานาญในการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนสนใจการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ขั้นเตรียม (5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 นักเรียนวิ่งรอบสนามอเนกประสงค์ 5 รอบ
1.6 นักเรียนนาวอมอัพ ตัง้ แต่หวั จนถึงปลายเท้า

นักเรียน
ครู

2.ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว
2.2 ครูอธิบายการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์
2.3 ครูอธิบายลักษณะลักษณะการตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์ และบริเวณ
จุดตกของลูก
2.4 นักเรียนลองปฏิบตั ิ และฝึ กฝนด้วยตนเอง
2.5 ครูค่อยแนะนา
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3.ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ครูให้นกั เรียนทาการตีลกู ท๊อปสปิ นด้านแบ๊คแฮนด์โดยใช้มีลกู ปิ งปอง อย่าง
ละ10 ครัง้
3.2 ให้นกั เรียนยืนอยู่แต่ละฝั่งของโต้ ฝั่งละ 2 คน
3.2.1 ให้นกั เรียนตีลกู ท๊อปสปิ นด้านแบ๊คแฮนด์ให้เพื่อนที่ยืนตรงข้ามของ
ตน สลับกันไป มาเมื่อครบ 3 ครัง้ แล้วให้เปลี่ยนคู่
4.ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1.ครูให้นกั เรียนทาการตีลกู ท๊อปสปิ นด้านแบ๊ค
แฮนด์โดยใช้มีลกู ปิ งปอง อย่างละ 10 ครัง้
2.ให้นกั เรียนตีลกู ท๊อปสปิ นด้านแบ๊คแฮนด์ให้
เพื่อนที่ยืนตรงข้ามของตนสลับกันไปมาเมื่อ
ครบ 3 ครัง้ แล้วให้เปลี่ยนคู่
3.ให้นกั เรียนเล่นเทเบิลเทนนิสเพื่อความ
สนุกสนานโดยบังคับให้ตีลกู ท๊อปสปิ นด้าน
แบ๊คแฮนด์ทุกครัง้ เล่นเพียง 3 คะแนนผูช้ นะได้
เล่นต่อส่วนผูแ้ พ้ก็จะสลับให้คนอื่นเล่น

กลุม่ ทดลอง
1.ครูให้นกั เรียนทาการตีลกู ท๊อปสปิ นด้านแบ๊ค
แฮนด์โดยใช้มีลกู ปิ งปอง อย่างละ 10 ครัง้
2.ห้นกั เรียนตีลกู ท๊อปสปิ นด้านแบ๊คแฮนด์ให้
เพื่อนที่ยืนตรงข้ามของตนสลับกันไปมาเมื่อ
ครบ 3 ครัง้ แล้วให้เปลี่ยนคู่
3. โปรแกรมการฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรูต้ า
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 3-4
(ดังภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอน
กาแพง
แบบฝึ กที่ 5 วิ่งแตะกระป๋ องสี
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5.ขั้นสรุ ปและสุขปฎิบัติ (5 นาที)
5.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา เรื่อง การตีลกู ท๊อปสปิ น ด้านแบ๊คแฮนด์
5.3 ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
5.4 ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
5.5 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ

นักเรียน
ครู
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของการเล่น เช่น โต๊ะ ลูกเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม้
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ ดี
คะแนน 5-6
ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ ควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา
เรื่อง การตีลูกตัดด้านโฟร์แฮนด์

เวลา 20 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การฝึ กตีลกู เบสิคลูกตัดนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้นกั กีฬาได้ฝึกสร้างความหมุนให้กบั ลูก
ปิ งปอง และลูกตัดยังเป็ นพืน้ ฐานของการฝึ กกลยุทธ์ต่างๆ ในเกมส์ปิงปอง เพราะสามารถตีให้ลกู
หมุนได้หลากหลายแบบติดตามมา เพียงแต่เราต้องฝึ กเบสิคพืน้ ฐานแบบง่ายๆ ในการสร้างความ
หมุนให้กบั ลูกปิ งปอง โดยลองดูตวั อย่างท่าทางการตีลกู ตัดด้วยด้านโฟร์แฮนด์จากคลิ๊ปวีดีโอ
ด้านบนนี ้ เป็ นแนวทางการฝึ กได้ครับ ให้สงั เกตุลกั ษณะท่าทาง , จังหวะ ของผูท้ ่ที าการสาธิตให้ดู
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชื่อเรื่องทีส่ อน)
• การฝึ กทักษะการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
• การสร้างความชานาญในการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
• การทดสอบการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนสนใจการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ขั้นเตรียม (5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 นักเรียนวิ่งรอบสนามอเนกประสงค์ 5 รอบ
1.6 นักเรียนนาวอมอัพ ตัง้ แต่หวั จนถึงปลายเท้า

นักเรียน
ครู
2.ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว
2.2 ครูอธิบายการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
2.3 ครูอธิบายลักษณะลักษณะการตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์และบริเวณจุดตกของ
ลูก
2.4 นักเรียนลองปฏิบตั ิ และฝึ กฝนด้วยตนเอง
2.5 ครูค่อยแนะนา
3.ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อทาการ ทดสอบ
3.1.1 ให้นกั เรียนตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ ครบ 3 ครัง้ แล้ว
ให้สลับคนตี
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3.2 ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อทาการ ทดสอบ
3.2.2 ครูให้สญ
ั ญาณเริ่มให้นกั เรียนตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์กบั คู่โดยนับทุก
ครัง้ ที่ตี โต้กนั จานวน 5 ลูกเมื่อครบแล้วให้เปลี่ยนคู่
4.ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1. ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกู ตัดด้าน
โฟร์แฮนด์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ ครบ 3 ครัง้ แล้ว
ให้สลับคนตี
2. ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อทาการ
ทดสอบ
ครูให้สญ
ั ญาณเริ่มให้นกั เรียนตีลกู ตัดด้าน
โฟร์แฮนด์กบั คู่โดยนับทุกครัง้ ที่ตี โต้กนั
จานวน 5 ลูกเมื่อครบแล้วให้เปลี่ยนคู่
3.ให้นกั เรียนเล่นเทเบิลเทนนิสเพื่อความ
สนุกสนาน โดยบังคับให้ตีลกู ตัดด้านโฟร์
แฮนด์
ทุกครัง้ เล่นเพียง 3 คะแนนผูช้ นะได้เล่นต่อ
ส่วนผูแ้ พ้ก็จะสลับให้คนอื่นเล่น

กลุม่ ทดลอง
1. ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกู ตัดด้าน
โฟร์แฮนด์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ ครบ 3 ครัง้ แล้ว
ให้สลับคนตี
2. โปรแกรมการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูต้ าม
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 5-6
(ดังภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอน
กาแพง
แบบฝึ กที่ 5 วิ่งแตะกระป๋ องสี
แบบฝึ กที่ 6 จัดเรียงเม็ดสี
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5.ขั้นสรุ ปและสุขปฎิบัติ (5 นาที)
5.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
5.2 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา เรื่อง การตีลกู ตัดด้านโฟร์แฮนด์
5.3 ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
5.4 ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
5.5 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ

นักเรียน
ครู
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของการเล่น เช่น โต๊ะ ลูกเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม้
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ ดี
คะแนน 5-6
ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ ควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 12
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การออกกาลังกายโดยการเล่นกีฬา
เรื่อง การตีลูกตัดด้านแบ็คแฮนด์

เวลา 20
เวลา 1

ชั่วโมง
ชั่วโมง

สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การฝึ กลูกตัด หรือ ลูกความหมุนแบบ BACK SPIN นี ้ ผูฝ้ ึ กจะต้องฝึ กให้ชานาญทัง้ ด้าน
โฟร์แฮนด์และด้านแบ๊คแฮนด์ เพราะหากชานาญเพียงด้านใดด้านหนึ่ง ก็จะเป็ นจุดอ่อนของตัว
เราต่อไปในอนาคตได้
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชื่อเรื่องทีส่ อน)
• การฝึ กทักษะการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
• การสร้างความชานาญในการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
• การทดสอบการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถอธิบายการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
ด้านทักษะ / กระบวนการ
นักเรียนสามารถปฏิบตั ิการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนสนใจการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
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กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ขั้นเตรียม (5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 นักเรียนวิ่งรอบสนามอเนกประสงค์ 5 รอบ
1.6 นักเรียนนาวอมอัพ ตัง้ แต่หวั จนถึงปลายเท้า

นักเรียน
ครู
2.ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งแถวตอน 4 แถว
2.2 ครูอธิบายการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
2.3 ครูอธิบายลักษณะลักษณะการตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์และบริเวณจุดตกของ
ลูก
2.4 นักเรียนลองปฏิบตั ิ และฝึ กฝนด้วยตนเอง
2.5 ครูค่อยแนะนา
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3.ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อทาการ ทดสอบ
3.1.1 ให้นกั เรียนตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ ครบ 3 ครัง้ แล้ว ให้
สลับคนตี
3.2 ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อทาการทดสอบ
3.2.2 ครูให้สญ
ั ญาณเริ่มให้นกั เรียนตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์กบั คู่ โดยนับทุก
ครัง้ ที่ตี โต้กนั จานวน 5 ลูกเมื่อครบแล้วให้เปลี่ยนคู่
4.ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1. ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกู ตัดด้าน
แบ็คแฮนด์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ ครบ 3 ครัง้ แล้ว
ให้สลับคนตี

กลุม่ ทดลอง
1. ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่ลกู ตัดด้าน
แบ็คแฮนด์ 3 ครัง้ เมื่อเสิรฟ์ ครบ 3 ครัง้ แล้ว
ให้สลับคนตี

2. ครูให้นกั เรียนออกมาทีละ 2 คู่เพื่อทาการ
ทดสอบ
ครูให้สญ
ั ญาณเริ่มให้นกั เรียนตีลกู ตัดด้าน
แบ็คแฮนด์กบั คู่โดยนับทุกครัง้ ที่ตี โต้กนั
จานวน 5 ลูกเมื่อครบแล้วให้เปลี่ยนคู่
3.ให้นกั เรียนเล่นเทเบิลเทนนิสเพื่อความ
สนุกสนาน โดยบังคับให้ตีลกู ตัดด้านแบ็ค
แฮนด์ ทุกครัง้ เล่นเพียง 3 คะแนนผูช้ นะได้
เล่นต่อส่วนผูแ้ พ้ก็จะสลับให้คนอื่นเล่น

2. โปรแกรมการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูต้ าม
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 5-6
(ดังภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลง
แก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอน
กาแพง
แบบฝึ กที่ 5 วิ่งแตะกระป๋ องสี
แบบฝึ กที่ 6 จัดเรียงเม็ดสี
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5.ขั้นสรุ ปและสุขปฎิบัติ (5 นาที)
- นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา เรื่อง การตีลกู ตัดด้านแบ็คแฮนด์
- ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
- ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
- หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ

นักเรียน
ครู
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
- อุปกรณ์ต่าง ๆ ของการเล่น เช่น โต๊ะ ลูกเทเบิลเทนนิส ตาข่าย ไม้
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน
1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8
ระดับ ดี
คะแนน 5-6
ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4
ระดับ ควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ
เรื่อง การเสริฟลูกหน้ามือ (Fore Hand)

เวลา 20 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การส่ง ลูก หรือ การเสิ รฟ์ (Serve) เป็ น ทักษะที่ ส าคัญ อย่ างหนึ่ ง ในการเล่น กี ฬ าเทเบิ ล
เทนนิส เนื่องจากการเริ่มเล่นจะต้องเริ่มด้วยการส่งลูกก่อนทุกครัง้ การส่งลูกมีผลต่อการเล่น เพราะ
การส่งลูกที่ดีย่อมมีโอกาสทาคะแนนได้มากและสามารถบุกฝ่ ายตรงข้ามได้ก่อน ฉะนั้นผูเ้ ล่นจึง
ควรพยายามทาความเข้าใจและฝึ กหัดให้ถูกต้องตลอดจนการกาหนดตาแหน่งในการส่งลูก เพื่อ
เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชื่อเรื่องทีส่ อน)
- นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการส่งลูกเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้องได้
- นักเรียนสามารถปฏิบตั ิทกั ษะการส่งลูกเทเบิลเทนนิสได้
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จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ความรูพ้ นื ้ ฐานเกี่ยวกับการส่งลูกเทเบิลเทนนิส
ด้านทักษะ / กระบวนการ
ปฏิบตั ิทกั ษะการส่งลูกเทเบิลเทนนิส
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวินยั
- ใฝ่ เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการทางาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ขั้นเตรียม (5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 ครูสนทนากับนักเรียน เรื่องการเสริฟลูกหน้ามือ

นักเรียน
ครู
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2.ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งเป็ นรูปวงกลม
2.2 ครูอธิบายและสาธิตวิธีการส่งลูกที่ถกู ต้อง
2.3 นักเรียนลองปฏิบตั ิตามพอสังเขป
2.4 นักเรียนฝึ กฝนด้วยตัวเอง
2.5 ครูค่อยแนะนา

นักเรียน
ครู
3.ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ให้นกั เรียนฝึ กปฏิบตั ิการส่งลูก
3.1.1 การส่งลูกด้วยหน้ามือ
3.2 ให้นกั เรียนจับคู่กนั แล้วตีลกู เทเบิลเทนนิสให้กระทบกับผนังสลับกันไปมาด้วย
หน้ามือ
3.3 ครูสงั เกตนักเรียนที่ปฏิบตั ิทกั ษะไม่ถูกต้องและเข้าไปแนะนาและแก้ไขด้วยวิธีท่ี
ถูกต้องทันที
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4.ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ กลุม่ ละเท่าๆกัน
2. จับคู่กนั แล้วตีลกู เทเบิลเทนนิสให้กระทบ
กับผนังสลับกันไปมาด้วยหน้ามือ
3.ให้นกั เรียนเสิรฟ์ ลูกหน้ามือโดยแบ่งให้มี
ฝ่ ายรับ และฝ่ ายเสิรฟ์ ฝ่ ายเสิรฟ์ จะทาการ
เสิรฟ์ ไปหาผูร้ บั จานวน 3 ครัง้ ให้ผรู้ บั เก็บลูก
แล้ววิ่งมาต่อท้ายแถวฝ่ ายเสิรฟ์ ทาแบบนีไ้ ป
เรื่อยๆ

กลุม่ ทดลอง
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ กลุม่ ละเท่าๆกัน
2.จับคู่กนั แล้วตีลกู เทเบิลเทนนิสให้กระทบ
กับผนังสลับกันไปมาด้วยหน้ามือ
3. โปรแกรมการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูต้ าม
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 1-2
(ดังภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลง
แก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอน
กาแพง
แบบฝึ กที่ 5 วิ่งแตะกระป๋ องสี
แบบฝึ กที่ 6 คัดแยกเม็ดสี

5.ขั้นสรุ ปและสุขปฎิบัติ (5 นาที)
- นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
- ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
- ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
- หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
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การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่านตัง้ แต่ 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8 ระดับ ดี
คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปี ที 4-6 โรงเรียนบ้านห้วยยาง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 การเล่นกีฬาเพื่อสร้างสุขภาพ
เรื่อง การเสริฟลูกหลังมือ

เวลา 20 ชั่วโมง
เวลา 1 ชั่วโมง

สาระที่ (กรอบรายละเอียดชื่อสาระ)
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐานการเรียนรู้ (ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนหรือมาตรฐานของ สมศ.)
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทกั ษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางร่างกาย การเล่นเกม และ
กีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบตั ิเป็ น
ประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนา้ ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระสาคัญ
การส่ง ลูก หรือ การเสิ รฟ์ (Serve) เป็ น ทักษะที่ ส าคัญ อย่ างหนึ่ ง ในการเล่น กี ฬ าเทเบิ ล
เทนนิส เนื่องจากการเริ่มเล่นจะต้องเริ่มด้วยการส่งลูกก่อนทุกครัง้ การส่งลูกมีผลต่อการเล่น เพราะ
การส่งลูกที่ดีย่อมมีโอกาสทาคะแนนได้มากและสามารถบุกฝ่ ายตรงข้ามได้ก่อน ฉะนั้นผูเ้ ล่นจึง
ควรพยายามทาความเข้าใจและฝึ กหัดให้ถูกต้องตลอดจนการกาหนดตาแหน่งในการส่งลูก เพื่อ
เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส
สาระการเรียนรู้ (เนือ้ หาหรือชื่อเรื่องทีส่ อน)
- นักเรียนสามารถอธิบายถึงวิธีการส่งลูกเทเบิลเทนนิสที่ถูกต้องได้
- นักเรียนสามารถปฏิบตั ิทกั ษะการส่งลูกเทเบิลเทนนิสได้
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
ความรูพ้ นื ้ ฐานเกี่ยวกับการส่งลูกเทเบิลเทนนิส
ด้านทักษะ / กระบวนการ
ปฏิบตั ิทกั ษะการส่งลูกเทเบิลเทนนิส
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ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
- ซื่อสัตย์สจุ ริต
- มีวินยั
- ใฝ่ เรียนรู ้
- มุ่งมั่นในการทางาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ)
ขั้นตอนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1.ขั้นเตรียม (5 นาที)
1.1 นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
1.2 หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
1.3 ครูตรวจสุขภาพ และสุขอนามัยนักเรียน
1.4 ครูเช็ครายชื่อนักเรียน
1.5 ครูสนทนากับนักเรียน เรื่องเสริฟลูกหลังมือ

นักเรียน
ครู
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2.ขั้นสอน (10 นาที)
2.1 นักเรียนนั่งเป็ นรูปวงกลม
2.2 ครูอธิบายและสาธิตวิธีการส่งลูกที่ถกู ต้อง
2.3 นักเรียนลองปฏิบตั ิตามพอสังเขป
2.4 นักเรียนฝึ กฝนด้วยตัวเอง
2.5 ครูค่อยแนะนา

นักเรียน
ครู
3.ขั้นฝึ กปฏิบัติ (10 นาที)
3.1 ให้นกั เรียนฝึ กปฏิบตั ิการส่งลูก ดังนี ้
3.1.1 การส่งลูกด้วยหลังมือ
3.2 ให้นกั เรียนจับคู่กนั แล้วตีลกู เทเบิลเทนนิสให้กระทบกับผนังสลับกันไปมาด้วย
หลังมือ
3.3 ครูสงั เกตนักเรียนที่ปฏิบตั ิทกั ษะไม่ถูกต้องและเข้าไปแนะนาและแก้ไขด้วยวิธีท่ี
ถูกต้องทันที
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4.ขั้นนาไปใช้ (20 นาที)
กลุม่ ควบคุม
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ กลุม่ ละเท่า ๆกัน
2. จับคู่กนั แล้วตีลกู เทเบิลเทนนิสให้กระทบ
กับผนัง โดยลูกเทเบิลเทนนิสจะกระดอนลง
พืน้ ก่อนแล้วจะกระทบกับผนัง
3.ให้ผเู้ รียนใช้เวลามาตีลกู เทเบิลเทนนิสให้
กระทบกับผนังเป็ นเวลา 20 วินาทีเพื่อนับ
จานวนครัง้ ให้มากที่สดุ เพื่อเป็ นการฝึ ก
เวลาปฏิกิรยิ าในการเสิรฟ์ ลูกหน้ามือและ
หลังมือ

กลุม่ ทดลอง
1. ให้นกั เรียนจับกลุม่ กลุม่ ละเท่า ๆกัน
2. จับคู่กนั แล้วตีลกู เทเบิลเทนนิสให้กระทบ
กับผนังสลับกันไปมาด้วยหลังมือ
3. โปรแกรมการฝึ กถ่ายโยงการเรียนรูต้ าม
แนวคิดของคอสไมเออร์ สัปดาห์ท่ี 1-2 (ดัง
ภาคผนวก ค)
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี
แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิส
ลงแก้ว
แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิส
กระดอนพืน้
แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิส
กระดอนกาแพง
แบบฝึ กที่ 5 วิ่งแตะกระป๋ องสี
แบบฝึ กที่ 6 คัดแยกเม็ดสี

5.ขั้นสรุ ป (5 นาที)
- นักเรียนเข้าแถวตอน 4 แถว
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หา
- ครูสรุปเนือ้ หาอีกครัง้
- ครูนดั หมายเนือ้ หาที่จะเรียนในครัง้ ต่อไป
- หัวหน้าห้องบอกทาความเคารพ
สื่อ / แหล่งการเรียนรู้
- สนามอเนกประสงค์
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การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัดและประเมินผล
1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
2. เครื่องมือ
2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
3. เกณฑ์การประเมิน
3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตัง้ แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่านตัง้ แต่ 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่
คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7-8 ระดับ ดี
คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรุง
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ภาคผนวก ค
โปรแกรมและแบบฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 1-8
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 1-2
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 1.โยน-รับลูกบอลสี
1-2
สถานีที่ 1 ใช้สองมือรับ
สถานีท่ี 2 ใช้มือข้างที่ถนัดรับ
สถานีที่ 3 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดรับ
2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
สถานีที่ 4 ใช้มือสองข้างโยนและ
รับ
สถานีท่ี 5 ใช้มือข้างที่ถนัดโยน
และรับ
สถานีท่ี 6 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดโยน
และรับ
3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
สถานีที่ 7 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือทัง้ สองข้าง
สถานีที่ 8 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ถนัด
สถานีท่ี 9 ปล่อย 1ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
สถานีท่ี 10 ปล่อย 2 ลูก รับ 2 ลูก
โดยใช้มือรับข้างละลูก

จานวน จานวน
ครั้ง
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3
3
3

3
3
3

20 วินาที
20 วินาที
20 วินาที

1 นาที
1 นาที
1 นาที

3

3

5 วินาที

45 วินาที

3

3

5 วินาที

45 วินาที

3

3

5 วินาที

45 วินาที

3

3

5 วินาที

1 นาที

3

3

5 วินาที

1 นาที

3

3

5 วินาที

1 วินาที

3

3

5 วินาที

1 นาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 1-2 (ต่อ)
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
1-2
กาแพง
สถานีที่ 11 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดแลละรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 12 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่ถนัด
สถานีท่ี 13 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีท่ี 14 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่
ถนัด

จานวน จานวน
ครั้ง
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3

3

5 วินาที

45 นาที

3

3

5 วินาที

45 วินาที

3

3

5 วินาที

45 วินาที

3

3

5 วินาที

45 วินาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 3-4
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 1.โยน-รับลูกบอลสี
3-4
สถานีที่ 1 ใช้สองมือรับ
สถานีที่ 2 ใช้มือข้างที่ถนัดรับ
สถานีที่ 3 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดรับ
2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
สถานีท่ี 4 ใช้มือสองข้างโยนและ
รับ
สถานีที่ 5 ใช้มือข้างที่ถนัดโยน
และรับ
สถานีที่ 6 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดโยน
และรับ
3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
สถานีที่ 7 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือทัง้ สองข้าง
สถานีที่ 8 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ถนัด
สถานีที่ 9 ปล่อย 1ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
สถานีท่ี 10 ปล่อย 2 ลูก รับ 2 ลูก
โดยใช้มือรับข้างละลูก

จานวน จานวน
ครั้ง
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3
3
3

2
2
2

15 วินาที
15 วินาที
15 วินาที

45 วินาที
45 วินาที
45 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

40 วินาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 3-4 (ต่อ)
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
3-4 (ต่อ) กาแพง
สถานีที่ 11 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดแลละรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 12 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่ถนัด
สถานีที่ 13 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 14 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่
ถนัด

จานวน
ครั้ง

จานวน
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที

3

2

5 วินาที

40 วินาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้ (สาหรับกลุ่มทดลอง) สัปดาห์ที่ 3-4
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
3-4
กาแพง
สถานีที่ 11 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดแลละรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 12 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่ถนัด
สถานีที่ 13 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 14 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่
ถนัด
5. วิง่ แตะกระป๋องสี
สถานีที่ 14 วิ่งแตะกระป๋ องสี 3 สี
รูปแบบสามเหลี่ยม
สถานีที่ 15 วิ่งแตะกระป๋ องสี 4 สี
รูปแบบสี่เหลี่ยม
สถานีที่ 16 วิ่งแตะกระป๋ องสี 5 สี
รูปแบบครึง่ วงกลม

จานวนครั้ง จานวนเซต เวลาพักต่อ
เซต(วินาที)

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3

2

5

40 วินาที

3

2

5

40 วินาที

3

2

5

40 วินาที

3

2

5

40 วินาที

3

1

5

1.30 นาที

3

1

5

1.30 นาที

3

1

5

1.30 นาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 5-6
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 1.โยน-รับลูกบอลสี
5-6
สถานีที่ 1 ใช้สองมือรับ
สถานีที่ 2 ใช้มือข้างที่ถนัดรับ
สถานีที่ 3 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดรับ
2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
สถานีที่ 4 ใช้มือสองข้างโยนและ
รับ
สถานีท่ี 5 ใช้มือข้างที่ถนัดโยน
และรับ
สถานีที่ 6 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดโยน
และรับ
3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
สถานีที่ 7 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือทัง้ สองข้าง
สถานีที่ 8 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ถนัด
สถานีที่ 9 ปล่อย 1ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
สถานีที่ 10 ปล่อย 2 ลูก รับ 2 ลูก
โดยใช้มือรับข้างละลูก

จานวน จานวน
ครั้ง
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3
3
3

1
1
1

10 วินาที
10 วินาที
10 วินาที

30 วินาที
30 วินาที
30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 5-6 (ต่อ)
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ท่ี 4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
5-6 (ต่อ) กาแพง
สถานีที่ 11 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดแลละรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 12 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่ถนัด
สถานีที่ 13 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 14 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่
ถนัด
5. วิ่งแตะกระป๋องสี
สถานีที่ 14 วิ่งแตะกระป๋ องสี 3 สี
รูปแบบสามเหลี่ยม
สถานีที่ 15 วิ่งแตะกระป๋ องสี 4 สี
รูปแบบสี่เหลี่ยม
สถานีที่ 16 วิ่งแตะกระป๋ องสี 5 สี
รูปแบบครึง่ วงกลม
6. คัดแยกเม็ดสี
สถานีที่ 18 คัดแยกเม็ดสีแดง
และสีเหลือง
สถานีที่ 19 คัดแยกเม็ดสีแดง
สีเหลือง และสีขาว
สถานีที่ 20 คัดแยกเม็ดสีแดง
สีเหลือง สีขาว และสีม่วง

จานวน จานวน
ครั้ง
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

20 วินาที

1.30 นาที

3

1

20 วินาที

1.30 นาที

3

1

20 วินาที

1.30 นาที

3

1

20 วินาที

1.30 นาที

3

1

20 วินาที

1.30 นาที

3

1

20 วินาที

1.30 นาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 7-8
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 1.โยน-รับลูกบอลสี
7-8
สถานีที่ 1 ใช้สองมือรับ
สถานีท่ี 2 ใช้มือข้างที่ถนัดรับ
สถานีที่ 3 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดรับ
2. โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว
สถานีที่ 4 ใช้มือสองข้างโยนและ
รับ
สถานีที่ 5 ใช้มือข้างที่ถนัดโยน
และรับ
สถานีที่ 6 ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดโยน
และรับ
3. ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
สถานีที่ 7 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือทัง้ สองข้าง
สถานีที่ 8 ปล่อย 1 ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ถนัด
สถานีที่ 9 ปล่อย 1ลูก รับ 1 ลูก
โดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
สถานีที่ 10 ปล่อย 2 ลูก รับ 2 ลูก
โดยใช้มือรับข้างละลูก

จานวน จานวน
ครั้ง
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3
3
3

1
1
1

10 วินาที
10 วินาที
10 วินาที

30 วินาที
30 วินาที
30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที
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โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
สาหรับกลุ่มทดลอง สัปดาห์ที่ 7-8 (ต่อ)
วันที่

ชื่อโปรแกรม

สัปดาห์ที่ 4. โยนลูกเทนนิสกระดอน
7-8 (ต่อ) กาแพง
สถานีท่ี 11 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดแลละรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีท่ี 12 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่ถนัด
สถานีท่ี 13 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ถนัด
สถานีที่ 14 โยนลูกเทนนิสด้วยมือ
ข้างที่ไม่ถนัดและรับด้วยข้างที่ไม่
ถนัด
5. วิ่งแตะกระป๋องสี
สถานีท่ี 14 วิ่งแตะกระป๋ องสี 3 สี
รูปแบบสามเหลี่ยม
สถานีท่ี 15 วิ่งแตะกระป๋ องสี 4 สี
รูปแบบสี่เหลี่ยม
สถานีที่ 16 วิ่งแตะกระป๋ องสี 5 สี
รูปแบบครึง่ วงกลม
6. คัดแยกเม็ดสี
สถานีที่ 18 คัดแยกเม็ดสีแดง
และสีเหลือง
สถานีท่ี 19 คัดแยกเม็ดสีแดง
สีเหลือง และสีขาว
สถานีท่ี 20 คัดแยกเม็ดสีแดง
สีเหลือง สีขาว และสีม่วง

จานวน จานวน
ครั้ง
เซต

เวลาพัก
ต่อเซต

เวลาทีใ่ ช้
ทัง้ หมด

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

1

5 วินาที

30 วินาที

3

2

15 วินาที

2 นาที

3

2

15 วินาที

2 นาที

3

2

15 วินาที

2 นาที

3

2

15 วินาที

2 นาที

3

2

15 วินาที

2 นาที

3

2

15 วินาที

2 นาที
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แบบฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู้
แบบฝึ กที่ 1 โยน-รับลูกบอลสี มี 3 สถานี
วิธีปฏิบตั ิ 1. โยนลูกบอลให้ผทู้ ดลองรับโดยใช้ทงั้ สองมือรับลูกแล้วนาลูกบอลแต่ละสีวางลงในแก้ว
ระยะห่างจากจุดโยนลูกบอลสีไปยังจุดรับลูกบอลสีมีระยะทาง 1 เมตร โดยจะมีบอล
ทัง้ หมดจานวน 5 ลูก ลูกละสี จะทาการโยนให้ผรู้ บั จานวน3ลูก
วิธีปฏิบตั ิ 2.โยนลูกบอลให้ผทู้ ดลองรับโดยใช้มือข้างที่ถนัดรับลูกแล้วนาลูกบอลแต่ละสีวางลงใน
แก้ว ระยะห่างจากจุดโยนลูกบอลสีไปยังจุดรับลูกบอลสีมีระยะทาง 1 เมตร โดยจะมี
บอลทัง้ หมดจานวน 5 ลูก ลูกละสีจะทาการโยนให้ผรู้ บั จานวน 3 ลูก
วิธีปฏิบตั ิ 3.โยนลูกบอลให้ผทู้ ดลองรับโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดรับลูกแล้วนาลูกบอลแต่ละสีวางลง
ในแก้ว ระยะห่างจากจุดโยนลูกบอลสีไปยังจุดรับลูกบอลสีมีระยะทาง 1 เมตร โดยจะ
มีบอลทัง้ หมดจานวน 5 ลูก ลูกละสีจะทาการโยนให้ผรู้ บั จานวน 3 ลูก

ภาพประกอบ 1 การเตรียมรับลูก

ภาพประกอบ 2 การรับลูกลงแก้วสี
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แบบฝึ กที่ 2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว มี 3 สถานี
วิธีปฏิบตั ิ 1.โยนลูกเทเบิลเทนนิสเหนือศีรษะแล้วจับแก้วที่วางบนโต๊ะใช้มือทัง้ สองข้างจับแก้ว
เพื่อรับลูกเทเบิลเทนนิส
วิธีปฏิบตั ิ 2.โยนลูกเทเบิลเทนนิสเหนือศีรษะแล้วจับแก้วที่วางบนโต๊ะใช้มือข้างที่ถนัดจับแก้ว
เพื่อรับลูกเทเบิเทนนิส
วิธีปฏิบตั ิ 3.โยนลูกเทเบิลเทนนิสเหนือศีรษะแล้วจับแก้วที่วางบนโต๊ะใช้มือข้างที่ไม่ถนัดจับแก้ว
เพื่อรับลูกเทเบิลเทนนิส

ภาพประกอบ 3 ท่าเตรียม

ภาพประกอบ 4 ลักษณะการโยน

ภาพประกอบ 5 ลักษณการรับ
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แบบฝึ กที่ 3 ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้ มี 4 สถานี
วิธีปฏิบตั ิ 1. ให้ผทู้ ดลองจับลูกเทนนิสให้ลกั ษณะคว่ามือ ยืนกลางแขน เป็ นเส้นตรงขนานกับพืน้
และให้ผทู้ ดลองอีกคนยืนตรงหน้าผูท้ ดลองที่จบั ลูกเทนนิส ระยะความห่าง 1 เมตร
โดยจะปล่อยลูกเทนนิส 1 ลูก และรับลูกเทนนิสโดยใช้มือทัง้ สองข้าง
วิธีปฏิบตั ิ 2. ให้ผทู้ ดลองจับลูกเทนนิสให้ลกั ษณะคว่ามือ ยืนกลางแขน เป็ นเส้นตรงขนานกับพืน้
และให้ผทู้ ดลองอีกคนยืนตรงหน้าผูท้ ดลองที่จบั ลูกเทนนิส ระยะความห่าง
1 เมตรโดยจะปล่อยลูกเทนนิส 1 ลูก และรับลูกเทนนิสโดยใช้มือข้างที่ถนัด
วิธีปฏิบตั ิ 3. ให้ผทู้ ดลองจับลูกเทนนิสให้ลกั ษณะคว่ามือ ยืนกลางแขน เป็ นเส้นตรงขนานกับพืน้
และให้ผทู้ ดลองอีกคนยืนตรงหน้าผูท้ ดลองที่จบั ลูกเทนนิส ระยะความห่าง 1 เมตร
โดยจะปล่อยลูกเทนนิส 1 ลูก และรับลูกเทนนิสโดยใช้มือข้างที่ไม่ถนัด
วิธีปฏิบตั ิ 4. ให้ผทู้ ดลองจับลูกเทนนิสให้ลกั ษณะคว่ามือ ยืนกลางแขน เป็ นเส้นตรงขนานกับพืน้
และให้ผทู้ ดลองอีกคนยืนตรงหน้าผูท้ ดลองที่จบั ลูกเทนนิส ระยะความห่าง 1 เมตร
โดยจะปล่อยลูกเทนนิส 2 ลูก และรับลูกเทนนิสโดยใช้มือทัง้ สองข้าง

ภาพประกอบ 6 ท่าเตรียม

ภาพประกอบ 7 ท่าปล่อยลูก

ภาพประกอบ 8 ท่าการรับลูก
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แบบฝึ กที่ 4 โยนลูกเทนนิสกระดอนกาแพง มี 4 สถานี
วิธีปฏิบตั ิ 1. ให้ผทู้ ดลองยืนท่าเตรียมพร้อมหันหน้าเข้าหากาแพงโดยยืนห่างจากกาแพงเป็ น
ระยะ 1 เมตร โยนลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ถนัดและรับลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ถนัด
วิธีปฏิบตั ิ 2. ให้ผทู้ ดลองยืนท่าเตรียมพร้อมหันหน้าเข้าหากาแพงโดยยืนห่างจากกาแพงเป็ น
ระยะ 1 เมตรโยนลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ถนัดและรับลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด
วิธีปฏิบตั ิ 3. ให้ผทู้ ดลองยืนท่าเตรียมพร้อมหันหน้าเข้าหากาแพงโดยยืนห่างจากกาแพงเป็ น
ระยะ 1 เมตรโยนลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดและรับลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ถนัด
วิธีปฏิบตั ิ 4. ให้ผทู้ ดลองยืนท่าเตรียมพร้อมหันหน้าเข้าหากาแพงโดยยืนห่างจากกาแพงเป็ น
ระยะ 1 เมตรโยนลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดและรับลูกเทนนิสด้วยมือข้างที่ไม่
ถนัด

ภาพประกอบ 9 ท่าเตรียม

ภาพประกอบ 10 ท่าการโยนลูก

ภาพประกอบ 11 ท่ารับลูก
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แบบฝึ กที่ 5 วิง่ แตะกระป๋องสี มี 3 สถานี
วิธีปฏิบตั ิ 1. วิ่งแตะกระป๋ องสี 3 สี รูปแบบสามเหลี่ยม ให้ผทู้ ดลองยืนท่าเตรียมในจุดเริ่มต้น
ห่างจากกระป๋ องสีเป็ น ระยะทาง 1 เมตร และแต่ละกระป๋ องสีจะมีความห่างกระป๋ อง
ละ 50 เซนติเมตรจะมีผคู้ วบคุมคอยยกบัตรสีใดสีหนึ่ง แบบสุม่ ขึน้ 1 สี เพื่อเป็ น
สัญญาณให้ผเู้ ข้ารับทดลองวิ่งไปแตะกระป๋ องสีเดียวกันนัน้
วิธีปฏิบตั ิ 2. วิง่ แตะกระป๋ อง 4 สี รูปแบบสี่เหลี่ยม ให้ผทู้ ดลองยืนท่าเตรียมในจุดเริ่มต้น ห่างจาก
กระป๋ องสีเป็ น ระยะทาง 1 เมตร และแต่ละกระป๋ องสีจะมีความห่างกระป๋ องละ
50 เซนติเมตรจะมี ผูค้ วบคุมคอยยกบัตรสีใดสีหนึ่ง แบบสุม่ ขึน้ 1 สี เพื่อเป็ นสัญญาณ
ให้ผเู้ ข้ารับทดลองวิ่งไปแตะกระป๋ องสีเดียวกันนัน้
วิธีปฏิบตั ิ 3. วิ่งแตะกระป๋ องสี 5 สี รูปแบบครึง่ วงกลม ให้ผทู้ ดลองยืนท่าเตรียมในจุดเริ่มต้น ห่าง
จากกระป๋ องสีเป็ น ระยะทาง 1 เมตร และแต่ละกระป๋ องสีจะมีความห่างกระป๋ องละ
50 เซนติเมตรจะมี ผูค้ วบคุมคอยยกบัตรสีใดสีหนึ่ง แบบสุม่ ขึน้ 1 สี เพื่อเป็ นสัญญาณ
ให้ผเู้ ข้ารับทดลองวิ่งไปแตะกระป๋ องสีเดียวกันนัน้

ภาพประกอบ 12 ท่าเตรียม

ภาพประกอบ 13 แตะกระป๋ องสี ภาพประกอบ 14 ท่ากลับมจุดเริ่มต้น
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แบบฝึ กที่ 6 คัดแยกเม็ดสี มี 3 สถานี
วิธีปฏิบตั ิ 1. ให้ผทู้ ดลองคัดแยกเม็ดสี แดง และ สีเหลืองออกจาเม็ดสีต่างๆที่ปะปนกัน
โดยจะนาเม็ดสี แดง 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ ยกันและเม็ดสีเหลือง 5 เม็ด
มารวมอยู่ดว้ ยกัน
วิธีปฏิบตั ิ 2. ให้ผทู้ ดลองคัดแยกเม็ดสี แดง สีเหลือง และขาว ออกจาเม็ดสีต่างๆที่ปะปนกัน
โดยจะนาเม็ดสี แดง 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ ยกันและเม็ดสีเหลือง 5 เม็ด
มารวมอยู่ดว้ ยกันและสีฟ้า 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ ยกัน
วิธีปฏิบตั ิ 3. ให้ผทู้ ดลองคัดแยกเม็ดสี แดง สีเหลือง ขาว สีม่วง ออกจาเม็ดสีต่างๆที่ปะปนกัน
โดยจะนาเม็ดสี แดง 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ ยกันและเม็ดสีเหลือง 5 เม็ด
มารวมอยู่ดว้ ยกัน สีฟ้า 5 เม็ดมารวมอยู่ดว้ ยกันและสีม่วง 5 เม็ดมารวม
อยู่ดว้ ยกัน

ภาพประกอบ 15 ท่าเตรียม

ภาพประกอบ 16 ขณะจัดเรียง

ภาพประกอบ 17 สิน้ สุดการเรียง
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ภาคผนวก ง
แบบทดสอบการเรียงแก้ว แบบไซเคิล (Cycle)
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แบบทดสอบการเรียงแก้ว แบบไซเคิล
แบบทดสอบการเรียงแก้วแบบไซเคิล 3 รูปแบบดังนี ้

รูปที่ 1 รูปแบบ 3-6-3

รูปที่ 2 รูปแบบ 6-6

รูปที่ 3 รูปแบบ 1-10-1
ซึ่งผูเ้ ล่นต้องจารูปแบบการเล่นให้ได้ และต้องฝึ กซ้อมเป็ นประจาโดยเริ่มจากการเล่นแบบช้าๆก่อน
เพื่อเป็ นการจัดระบบระเบียบความคิด จากนัน้ จึงค่อยเพิ่มความเร็วขึน้
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การเรียงแก้วแบบ 3-6-3

รูปที่ 4 รูปแบบ 3-6-3
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการวางแก้วตามภาพตัวอย่าง

รูปที่ 5 รูปแบบ 3-6-3
คาอธิบาย 1.1 วางแก้วด้านซ้าย 3 ใบ (หมายเลข 1)
1.2 วางแก้วตรงกลาง 6 ใบ (หมายเลข 2)
1.3 วางแก้วด้านขวา 3 ใบ (หมายเลข 3)
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ขั้นตอนที่ 2 วิธีเรียงแก้วหมายเลข 1 ดังนี ้

1

2
รูปที่ 6 การรียงแก้ว 3 ใบ
คาอธิบาย 2.1 เริ่มจากแก้วด้านซ้ายมือก่อน(หมายเลข 1)

3

2.2 ใช้มือขวาหยิบแก้ว 1 ใบ วางลงข้างขวา(หมายเลข 1)
2.3 ใช้มือซ้ายหยิบแก้ว 1 ใบ จากฝั่งซ้ายมาวางบนระหว่างแก้วทัง้ สองใบ(หมายเลข 1)
ขั้นตอนที่ 3 วิธีเรียงแก้วหมายเลข 2

รูปที่ 7 การรียงแก้ว 6 ใบ
คาอธิบาย 3.1 ใช้มือขวาหยิบแก้ว 3 ใบแรกนับจากใบบนสุด
3.2 ใช้มือซ้ายหยิบแก้ว 2 ใบ ถัดมาหลังจากนัน้ จะเหลือแก้ววางไว้ 1 ใบ
(แก้วหมายเลข 0)
3.3 เริ่มจากใช้มือขวาจับแก้วหมายเลข 1 หนึ่งใบวางลงด้านขวาระหว่าง
(แก้วหมายเลข 0)
3.4 ใช้มือซ้ายจับแก้วหมายเลข 2 หนึ่งใบวางลงด้านซ้ายระหว่างแก้วหมายเลข 0
3.5 ใช้มือขวาจับแก้วหมายเลข 3 หนึ่งใบวางลงบนแก้วหมายเลข 0 และ 1
3.6 ใช้มือซ้ายหยิบแก้วหมายเลข 4 หนึ่งใบวางลงบนแก้วหมายเลข 2 และ 0
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3.7 ใช้มือขวาวางแก้วใบสุดท้ายหมายเลข 5 ลงบนแก้วหมายเลข 4 และ 3
ขั้นตอนที่ 4 วิธีเรียงแก้วหมายเลข 3 ดังนี ้

รูปที่ 8 การรียงแก้ว 3 ใบ
คาอธิบาย 4.1 เริ่มจากแก้วด้านซ้ายมือก่อน
4.2 ใช้มือขวาหยิบแก้ว 1 ใบ วางลงข้างขวา
4.3 ใช้มือซ้ายหยิบแก้ว 1 ใบ จากฝั่งซ้ายมาวางบนระหว่างแก้วทัง้ สองใบ
ขั้นตอนที่ 5 จึงกลายเป็ นรูปแบบ 3-6-3

1

2

3

รูปที่ 9 หลังจากเรียงเสร็จในรูปแบบ 3-6-3
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การเก็บแก้ว รู ปแบบ 3-6-3
ขั้นตอนที่ 6 วิธีดาวน์สแต็คหมายเลข 1 ดังนี ้

1
รูปที่ 10 การเก็บแก้ว 3 ใบ
คาอธิบาย 6.1 เริ่มเก็บแก้วจากด้านซ้ายมือก่อนเป็ นอันดับแรก (หมายเลข 1)
6.2 ใช้มือขวาจับแก้วใบบนสุดโดยวางซ้อนแก้วใบด้านขวา
6.3 ใช้มือซ้ายจับแก้วด้านซ้ายนามาวางซ้อนแก้วที่อยู่ดา้ นขวา
ขั้นตอนที่ 7 วิธีดาวน์สแต็คหมายเลข 2 ดังนี ้

2
รูปที่ 11 การเก็บแก้ว 6 ใบ
คาอธิบาย 7.1 ใช้มือขวาจับแก้วใบบนสุด (หมายเลข 2)
7.2 ใช้มือซ้ายจับแก้วฝั่งซ้ายรองลงมาจากแก้วใบบนสุด
7.3 ใช้มือทัง้ สองข้างที่จบั แก้วรวบแก้วลงมาเป็ นเส้นตรงพร้อมกันโดยจะเหลือแก้วหนึ่ง
ใบตรงกลาง
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7.4 ใช้มือหยิบแก้ว 3 ใบ จากทางด้านขวาวางซ้อนแก้วใบตรงกลาง
7.5 ใช้มือซ้ายหยิบแก้ว 2 ใบ จากทางด้านซ้ายวางซ้อนแก้วส่วนที่เหลือ
ขั้นตอนที่ 8 วิธีดาวน์สแต็คหมายเลข 3 ดังนี ้

3
รูปที่ 12 การเก็บแก้ว 3 ใบ
คาอธิบาย 8.1 เริ่มเก็บแก้วจากด้านซ้ายมือก่อนเป็ นอันดับแรก
8.2 ใช้มือขวาจับแก้วใบบนสุดโดยวางซ้อนแก้วใบด้านขวา
8.3 ใช้มือซ้ายจับแก้วด้านซ้ายนามาวางซ้อนแก้วที่อยู่ดา้ นขวา
ขั้นตอนที่ 9 หลังจากทาการดาวน์สแต็คเสร็จจะเป็ นดังภาพตัวอย่าง

รูปที่ 13 หลังจากเก็บแก้วเสร็จในรูปแบบ 3-6-3
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การเรียงแก้วแบบ 6-6

รูปที่ 14 การเรียงแก้วในรูปแบบ 6-6
ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นด้วยการวางแก้วดังภาพตัวอย่าง

รูปที่ 15 เริ่มจากวางแก้วในรูปแบบ 3-6-3
ขั้นตอนที2่ ย้ายแก้วหมายเลข 3 มาซ้ายมือเพื่อจะทาการเรียงแก้ว

รูปที่ 16 เริ่มวางแก้วในรูปแบบ 3-3-6
คาอธิบาย 2.1 ย้ายแก้วหมายเลข 3 มาซ้ายมือเพื่อจะทาการเรียงแก้วรูปแบบเป็ น 6-6
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ขั้นตอนที่ 3 ทาการ เรียงแก้ว แถวที่ 1 และ 3 ให้เป็ นดังภาพตัวอย่าง

รูปที่ 17 เริ่มเรียงแก้วในรูปแบบ 6-6
คาอธิบาย 3.1 เริ่มใช้มือขวาหยิบแก้ว 3 ใบ ของแถวหมายเลข 3
3.2 ใช้มือซ้ายหยิบแก้ว 2 ใบ จากแถวหมายเลข 1 จะเหลือแก้ว 1 ใบ
วางข้างแถวหมายเลข 2
3.3 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 1 หนึ่งใบ วางลงด้านขวาระหว่างแก้วหมายเลข 0
3.4 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 2 หนึ่งใบ วางลงด้านซ้ายระหว่างแก้วหมายเลข 0
3.5 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 3 หนึ่งใบ บนแก้วระหว่างหมายเลข 0 และ 1
3.6 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 4 หนึ่งใบ บนแก้วระหว่างหมายเลข 0 และ 2
3.7 ใช้มือขวาวางแก้วใบสุดท้ายหมายเลข 5 ลงบนแก้วหมายเลข 4 และ 3
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ขั้นตอนที่ 4 ทาการเรียงแก้ว แถวที่ 2 ให้เป็ นดังภาพตัวอย่าง

2

รูปที่ 18 เริ่มเรียงแก้วในรูปแบบ 6-6
คาอธิบาย 4.1 เริ่มใช้มือขวาหยิบแก้ว 3 ใบ ของแถวหมายเลข 2
4.2 ใช้มือซ้ายหยิบแก้ว 2 ใบ จากแถวหมายเลข 2 จะเหลือแก้ว 1 ใบ
4.3 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 1 หนึ่งใบ วางลงด้านขวาระหว่างแก้วหมายเลข 0
4.4 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 2 หนึ่งใบ วางลงด้านซ้ายระหว่างแก้วหมายเลข 0
4.5 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 3 หนึ่งใบ บนแก้วระหว่างหมายเลข 0 และ 1
4.6 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 4 หนึ่งใบ บนแก้วระหว่างหมายเลข 0 และ 2
4.7 ใช้มือขวาวางแก้วใบสุดท้ายหมายเลข 5 ลงบนแก้วหมายเลข 4 และ 3

141
ขั้นตอนที่ 5 ทาการ ดาวน์สแต็ค 6-6

2

1

1

2

รูปที่ 19 เริ่มเก็บแก้วในรูปแบบ 6-6
คาอธิบาย 5.1 เริ่มจากฝั่งซ้ายก่อน ใช้มือขวาจับแก้วใบบนสุด (หมายเลข 1)
5.2 ใช้มือซ้ายจับแก้วฝั่งซ้ายรองลงมาจากใบบนสุด
5.3 ใช้มือทัง้ สองข้างที่จบั แก้ว รวบแก้วลงมาเป็ นเส้นตรงพร้อมกันโดยจะเหลือแก้ว
1 ใบตรงกลาง
5.4 ใช้มือซ้ายที่กาลังจับแก้ว 2 ใบ นามาวางซ้อนกันกับแก้วใบตรงกลาง
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ขั้นตอนที่ 5 ทาการเก็บแก้ว 6-6 (ต่อ)

2

1

2
รูปที่ 20 เก็บแก้วในรูปแบบ 6-6
คาอธิบาย 5.5 ใช้มือทัง้ สองข้างจับแก้วฝั่งซ้ายที่เพิ่งรวบเสร็จมารวบแก้วที่อยู่ฝ่ ังขวามือ
เป็ นเส้นตรงจะเหลือแก้วใบตรงกลาง 1 ใบ
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ขั้นตอนที่ 5 ทาการเก็บแก้ว 6-6 (ต่อ)

รูปที่ 20 เริ่มเก็บแก้วเป็ นรูปแบบ 12
คาอธิบาย 5.6 มือซ้ายจะถือแก้ว 5 ใบ และมือขวาจะถือแก้ว 6 ใบ โดยใช้มือซ้ายวางซ้อนไป
ที่แก้วใบตรงกลางและใช้มือขวา ซ้อนแก้วส่วนที่เหลือลักษณะแก้วจะเป็ นแถวเดียวกัน
ทัง้ หมด 12 ใบ
การเรียงแก้วแบบ 1-10-1

รูปที่ 21 รูปแบบ 1-10-1
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ขั้นตอนที่ 1 วางแก้วข้างละ 1 ใบ

รูปที่ 22 เริ่มเรียงแก้วเป็ นรูปแบบ 1-10-1
คาอธิบาย 1.1 ใช้มือหยิบแก้วขึน้ มาวางไว้ขา้ งละ 1 ใบ ให้ใบหนึ่งคว่าและอีกใบหนึ่งหงาย
(ข้างใดก็ได้ตามความถนัด) และตอนนีจ้ ะเหลือแก้ว 10 ใบอยู่ตรงกลาง
ขั้นตอนที่ 2 เรียงแก้ว 10 ใบ

รูปที่ 23 เริ่มเรียงแก้วเป็ นรูปแบบ 1-10-1
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คาอธิบาย 2.2 ใช้มือขวาหยิบแก้ว 5 ใบ และใช้มือซ้ายหยิบแก้ว 4 ใบ โดยจะเหลือแก้ว
1 ใบตรงกลาง
2.3 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 1 ด้านขวามือข้างแก้วหมายเลข 0
2.4 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 2 ด้านซ้ายมือข้างแก้วหมายเลข 0
2.5 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 3 ข้างแก้วหมายเลข 1
ขั้นตอนที่ 2 เรียงแก้ว 10 ใบ (ต่อ)

รูปที่ 23 เรียงแก้วเป็ นรูปแบบ 1-10-1
คาอธิบาย 2.6 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 4 บนกึ่งกลางระหว่างแก้วหมายเลข 0 และ 1
2.7 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 5 บนกึ่งกลางระหว่างแก้วหมายเลข 1 และ 3
2.8 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 6 บนกึ่งกลางระหว่างแก้วหมายเลข 2 และ 0
2.9 ใช้มือขวาวางแก้วหมายเลข 7 บนกึ่งกลางระหว่างแก้วหมายเลข 4 และ 5
2.10 ใช้มือซ้ายวางแก้วหมายเลข 8 บนกึ่งกลางระหว่างแก้วหมายเลข 6 และ 4
2.11 ใช้มือซ้ายวางแก้วใบสุดท้ายไว้บนสุด ระหว่างแก้วหมายเลข 8 และ 7
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ขั้นตอนที่ 3 ทาการเก็บแก้ว 10 ใบ โดยจบการเรียงแก้วแบบ3-6-3 เป็ นการทาไซเคิลเป็ นอันเสร็จ
สมบูรณ์

รูปที่ 24 เรียงแก้วเป็ นรูปแบบ 1-10-1
คาอธิบาย 3.1 ใช้มือซ้ายและมือขวาหยิบแก้วที่คว่าและหงายในตอนแรกขึน้ มา

รูปที่ 25 การเก็บแก้วเป็ นรูปแบบ 3-6-3
คาอธิบาย 3.2 จะทาการรวบแก้วเป็ นเส้นตรงโดยมือขวาจะเริ่มต้นด้วยแก้วหมายเลข 9 และ
มือซ้ายจะเริ่มต้นด้วยแก้วหมายเลข 8
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ขั้นตอนที่ 3 ทาการดาวน์สแต็คแก้ว 10 ใบโดยจบด้วยสแต็ค3-6-3 เป็ นการทาไซเคิลเป็ นอันเสร็จ
สมบูรณ์(ต่อ)

รูปที่ 26 การเก็บแก้วเป็ นรูปแบบ 3-6-3
คาอธิบาย 3.3 มือขวาจะมีแก้ว 5 ใบส่วนมือซ้ายจะหยิบแก้ว 1 ใบ และปล่อยแก้ว
3 ใบไว้อยู่ทางด้านขวา
3.5 ใช้มือซ้ายรวบแก้วที่อยู่ทางซ้ายมือลงเป็ นเส้นตรง จากนัน้ จะเหลือแก้ว 1 ใบอยู่ตรง
กลาง ใช้มือขวารวบแก้วไปยังแถวกลางเป็ นอันเสร็จสิน้
ขั้นตอนที่ 4 เสร็จสิน้ ของการเรียงแก้วแบบ Cycle จะกลับมาอยู่ในรูปแบบของ 3-6-3

รูปที่ 27 รูปแบบ 3-6-3
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ภาคผนวก จ
ผลการประเมินเครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ
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ผลการประเมินเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อความเข้าใจของผู้ทจี่ ะนาวิจัยเล่มนีไ้ ปศึกษาต่อ ผู้วิจัยได้จาแนกวิธีการหาคุณภาพของ
เครื่องมือดังนี้
1. โปรแกรมฝึ ก การถ่ายโยงการเรียนรู แ้ ละแบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิลมาตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรงเชิงเนือ้ หาจากผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน เพื่อพิจารณา
ความสอดคล้องกับจุดประสงค์ของโปรแกรมฝึ กเวลาในการตอบสนองโดยใช้เกณฑ์กาหนดคะแนน
ความคิดเห็นดังนี ้
คะแนน +1 เมื่อแน่ใจว่าโปรแกรมฝึ กนัน้ วัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าโปรแกรมฝึ กนัน้ วัดได้สอดคล้องกับจุดประสงค์
คะแนน -1เมื่อแน่ใจว่าโปรแกรมฝึ กนัน้ วัดไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
ผูว้ ิจยั นาผลการพิจารณาจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาคานวณแต่ละข้อ เพื่อหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างโปรแกรมฝึ กกับจุดประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.00
ตาราง 1 ผลการประเมินโปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรูแ้ ละแบบทดสอบ
เวลาในการเรียงแก้วแบบไซเคิล

รายการ

ผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผล
ลัพท์

1.โปรแกรมฝึ กการถ่ายโยงการเรียนรู ้

1

2

3

4

5

1.1 โยน-รับลูกบอลสี
1.2 โยนลูกเทเบิลเทนนิสลงแก้ว

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1.00
1.00

1.3.ปล่อยลูกเทนนิสกระดอนพืน้
1.4 โยนลูกเทนนิสกระดอนกาแพง
1.5.วิ่งแตะกระป๋ องสี
1.6.คัดแยกเม็ดสี
รวม
2.แบบทดสอบเวลาในการเรียงแก้วแบบ
ไซเคิล
รวม

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

1

1

1

1

1

1.00

ระดับความ
เหมาะสม

นาไปใช้ได้

นาไปใช้ได้
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ข้อมูลดิบ
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ข้อมูลดิบ
จานวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ก่อนการฝึ ก
137
142
132
143
129
138
136
140
120
127
135
142
131
133
128
X = 134.20
S.D. = 6.51

กลุ่มทดลอง
หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท2ี่
สัปดาห์ท4ี่
155
100
200
104
107
95
122
102
111
97
109
98
113
92
102
90
100
90
106
89
99
87
109
93
102
92
114
90
108
87
X = 109.13 X = 93.73
S.D. = 6.88 S.D. = 5.37

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท6ี่
83
89
80
91
79
84
81
77
80
75
70
80
79
83
80
X = 80.73
S.D. = 5.10

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท8ี่
67
71
69
72
60
63
73
117
64
119
115
69
67
60
62
X = 64.00
S.D. = 5.59
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ข้อมูลดิบ
จานวน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กลุ่มควบคุม
หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท2ี่
สัปดาห์ท4ี่ สัปดาห์ท6ี่

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท8ี่

135

114

109

98

80

143

132

112

92

83

135

120

110

101

90

146

135

107

99

85

134

120

111

95

82

137

130

105

97

86

136

116

105

90

79

138

122

100

93

75

132

117

106

89

71

135

114

109

98

80

143

132

112

92

83

135

120

110

101

90

146

135

107

99

85

134

120

111

95

82

137

130

105

97

86

X = 134.86
S.D. =6.09

X = 120.26
S.D. = 8.43

X = 105.00 X = 94.06
S.D. = 5.16 S.D. = 5.13

ก่อนการฝึ ก

X = 79.46
S.D. = 7.72

ประวัติผู้เ ขีย น

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
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