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เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
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บทคัดย่อ
รายงานผลการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรมการฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะ พืน้ ฐานบาสเกตบอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลัง การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬา
บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) ศึกษาทักษะพื้นฐานของกีฬา
บาสเกตบอล ด้วยการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ ชุดกิจกรรม การฝึกทักษะเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาบาสเกตบอล
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 4
(บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทีไ่ ด้มาโดยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)
โดยวิธีการจับสลาก กล่าวคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) มีจ�ำนวน 3 ห้องเรียน
ซึ่งแต่ละห้องเรียนนักเรียนจะมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน จึงได้น�ำรายชื่อห้องเรียนทั้ง 3 ห้องเรียน
มาเขียนฉลากเพื่อท�ำการสุ่มปรากฏว่าจับฉลากได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ซึ่งมีจ�ำนวนนักเรียน 33 คน เครื่อง
มือที่ใช้ ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 5 เล่ม จ�ำนวน 5 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 การอบอุ่นร่างกายและการบริหารร่างกาย
เล่มที่ 2 การทรงตัว การเคลื่อนที่แบบสไลด์ การหมุนตัว การกระโดด การวิ่ง การหยุดและการวิ่งเปลี่ยนทิศทาง เล่มที่
3 ทักษะการส่ง-รับลูกบาสเกตบอล เล่มที่ 4 ทักษะการเลีย้ งลูกบาสเกตบอลและเล่มที่ 5 ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล
(2) แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล ชั้น
1

ครูเชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อำ�เภอเมืองลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง
Expert Level Teachers. Municipal School 4 (Ban Chingrai). Nakonlumpang Municipality.
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มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 5 แผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 12 ชั่วโมง (3) แบบวัดทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล จาก
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม การฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียน
รูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน จากการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษา
โดยใช้ชดุ กิจกรรมการฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ พลศึกษา ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ และ(5)แบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่า (E1 /E2) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่า
เฉลี่ยร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิต Wilcoxon Signed – Ranks Test
สรุปผล การศึกษา พบว่าประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อ ส่ง
เสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า E1 /E2 เท่ากับ
83.39/83.18 ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ทตี่ งั้ ไว้ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิท์ างการเรียนพลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรม
การฝึกทักษะ เพื่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 ของกลุม่ ทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ผลการศึกษาทักษะกีฬาบาสเกตบอล
จากการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมด 497 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.21
( =15.04) อยู่ในระดับดีมากผลความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
ฝึกทักษะ เพื่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ค่า
เฉลี่ยรวม ( = 4.38, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ, บาสเกตบอล

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) Create and find the efficacy of The Activity Package
to Encourage Basketball Basic Skills, Health Education and Physical Education, Matthayom 3.on the
criteria of 80/80. 2) To compare the learning achievement of the students before and after useThe
Activity Package to Encourage Basketball Basic Skills, Health Education and Physical Education, Matthayom 3. 3) Study the basketball basic skills byThe Activity Package to Encourage Basketball Basic
Skills, Health Education and Physical Education, Matthayom 3. 4) Study the student’s satisfaction
towards The Activity Package to Encourage Basketball Basic Skills, Health Education and Physical
Education, Matthayom 3.The sample used in the study consisted of Mathayom3/2 students of municipal school 4 (Ban-Chairai) in the first semester 2016 by Cluster Random Sampling by label method. There are three classes in municipal school 4 (Ban-Chairai) and there are very good students,
good students and fair students in each classes and get the 33 students of the sample.The documents
were 1) 5 books of The Activity Package to Encourage Basketball Basic Skills, Health Education and
Physical Education, Matthayom 3. There are consist of (1) Warming and exercising body (2) Set-up,
slide, spin, jumping and redirection running. (3) The basic of basketball sending – receiving. (4) Basketball playing skills. (5) Basketball shooting skills. 2) 5 Teaching plans. 3) Basketball Basic Qualification Test 4) Achievement test which is multiple choice test about 40 item. 5) Student Satisfaction
Questionnaire. Statistics used in data analysis include: (E1 /E2), mean ( ), the standard deviation
(S.D.), and Z-test (Wilcoxon Signed Ranks Test).
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The results of the study were as follows:The Activity Package to Encourage Basketball Basic
Skills, Health Education and Physical Education, Matthayom 3has efficiently respectively equaled to
83.39/83.18. Basic skill of basketball after studying through The Activity Package to Encourage Basketball Basic Skills, Health Education and Physical Education, Matthayom3 was higher than before
studying with statistical significance at the .05 level. The total average score of basketball skill test
before and after usingThe Activity Package to Encourage Basketball Basic Skills, Health Education and
Physical Education, Matthayom 3was 497 or 75.21%. The satisfaction of students towards The Activity Package to Encourage Basketball Basic Skills, Health Education and Physical Education, Matthayom
3 was at the highest level ( = 4.38, S.D. = 0.21).
Keywords: Activity Package to Encourage, Basketball

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
จากการรายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 3
ปี ย้อนหลัง ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าร้อยละ
71.00 70.84 และ 70.92 ตามล�ำดับ ซึ่งยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรียน ซึ่งได้ตั้งไว้ ร้อยละ 75 ดังนั้น จึงมี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรียนต่อไป
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
ได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีวิธีการและกิจกรรมโดยการเลือก
กีฬาไทยและกีฬาสากล ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
โรงเรียน และเหมาะสมกับตัวผูเ้ รียนทีม่ สี ภาพความเป็นอยู่
ที่หลากหลาย โดยจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทั้งด้านทักษะ
กระบวนการคิด ความรู้ ความจ�ำและพัฒนาด้านคุณธรรม
ความรู้สึก และจิตใจไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ แต่จากการวิเคราะห์ การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) พบ
ว่า วิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล) ในระดับมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 นั้น นักเรียนขาดสื่อสิงพิมพ์ ประกอบการเรียน
พลศึกษา ความหลากหลายของแบบฝึกทักษะพืน้ ฐานทาง
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บาสเกตบอล มีความเฉยชา ปฏิบัติฝึกทักษะในชั่วโมง
เรียนอย่างเดียวไม่มกี ารต่อยอด หรือน�ำทักษะไปฝึกปฏิบตั ิ
นอกเวลาเรียน ขาดการปฏิสมั พันธ์กนั ในกลุม่ เพือ่ นในห้อง
และเพื่อนนอกห้อง ท�ำให้ความสัมพันธ์ของนักเรียนไม่ดี
เท่าที่ควร ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่เป็นที่น่า
พอใจ ดังปรากฏในแบบ รายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชา
พลศึกษา(บาสเกตบอล) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
สอดคล้องกับความเห็นของสุชาติ โสมประยูรและเอม
อัชฌา วัฒนบุรานนท์ (2553 : 89) ทีก่ ล่าวว่าการเรียนการ
สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่ควรได้รับการ
ปรับปรุงในเรื่องวิธีการสอนของครู ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่
จะสร้างเจตคติต่อวิชาอันจะก่อให้เกิดผลดีต่าง ๆ ตามมา
ดังนั้นครูผู้สอนควรแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เพื่อ
น�ำไปใช้ประกอบการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ และควรใช้สอื่
ประกอบการสอนที่ท�ำให้นักเรียนเกิดความสนใจสามารถ
เข้าใจบทเรียนได้ดีขึ้นไม่เบื่อหน่ายต่อการเรียน
เมื่อพบข้อมูลปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียน
การสอนวิชาพลศึกษา (บาสเกตบอล)ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว จึงได้น�ำปัญหาและข้อบกพร่องมา
คิดหาวิธีแก้ไขปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ นักเรียนมากทีส่ ดุ ผูศ้ กึ ษาจึงสนใจ
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมที่เป็นสื่อ
นวัตกรรมทีเ่ ร้าความสนใจในการเรียนรูใ้ ห้กบั นักเรียน โดย
ท�ำการทดลองเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใช้ชดุ กิจกรรมแบบฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล จ�ำนวน
5 เล่ม อันเนือ่ งมาจาก กระบวนการผลิตสือ่ ทางการศึกษา
ที่เรียกว่า แบบฝึกทักษะนั้น มะลิ อาจวิชัย (2540: 17)
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ได้ให้ความส�ำคัญของแบบฝึกทักษะทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพว่าจะ
ช่วยให้นักเรียนประสบผลส�ำเร็จในการฝึกทักษะได้เป็น
อย่างดีแบบฝึกทีด่ เี ปรียบเสมือนผูช้ ว่ ยทีส่ �ำคัญของครูท�ำให้
ครูลดภาระการสอน ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
เต็มที่ และเพิ่มความมั่นใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับ พนมวัน วรดลย์ (2542: 32) ได้กล่าวถึงความ
ส�ำคัญไว้ว่า แบบฝึกทักษะเป็นส่วนส�ำคัญในการเรียนรู้
เพราะถ้าขาดแบบฝึกทักษะที่ใช้ในการฝึกฝนทักษะความรู้
ต่างๆ หลังจากที่เรียนไปแล้ว ผู้เรียนอาจลืมเลือนความรู้ที่
เรียนไปได้ อันจะส่งผลให้การเรียนรู้ไม่มีประสิทธิภาพเท่า
ที่ควร ชาญชัย อาจิณสมาจารย์ (2540: 98) กล่าวถึงแบบ
ฝึกทักษะว่าเป็นวิถีทางในการกระตุ้น และช่วยสร้างความ
พึงพอใจต่องานที่จะท�ำให้นักเรียนภูมิใจในความส�ำคัญ
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนท�ำได้ดีกว่า และพัฒนาอุปนิสัย
การเรียนการสอนแบบเป็นเอกเทศ จึงมีความเหมาะสมเป็น
อย่างยิ่งที่จะประยุกต์ใช้สื่อการศึกษาในรูปแบบของแบบ
ฝึกทักษะ
จากเหตุผลที่กล่าวมา ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะสร้าง
และทดลองใช้ การจั ด การเรี ย นรู ้ พ ลศึ ก ษา โดยใช้ ชุ ด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ า
บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 5 เล่ม ประกอบด้วย 1
การอบอุ่นร่างกายและการบริหารร่างกาย 2 การทรงตัว
การเคลื่อนที่แบบสไลด์ การหมุนตัว การกระโดด การวิ่ง
การหยุด และการวิง่ เปลีย่ นทิศทาง 3 การส่งและการรับลูก
บาสเกตบอล 4 การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล และ 5 การยิง
ประตูบาสเกตบอล โดยใช้เวลาทดลอง จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
เพื่อต้องการทราบว่า การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ า
บาสเกตบอลกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล
ได้หรือไม่ นอกจากนี้ ยังต้องการทราบว่า การจัดการเรียน
รู้พลศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อส่งเสริม
ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าบาสเกตบอล กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จะช่วยท�ำให้
ผู ้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน
พลศึกษา หรือไม่ และถ้ามีจะมีระดับใด เพื่อที่จะใช้เป็น
แนวทางพัฒนาการเรียนการสอนกีฬาบาสเกตบอล ให้มผี ล
สัมฤทธิ์การเรียนสูงขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
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เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สร้างและหาประสิทธิภาพของ การจัดการ
เรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรม การฝึกทักษะเพือ่ ส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา
และพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มปี ระสิทธิภาพ ตาม
เกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
และหลัง การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรม การ
ฝึกทักษะเพือ่ ส่งเสริมทักษะกีฬาบาสเกตบอลกลุม่ สาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
3. เพื่อศึกษาทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล
ด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้
ชุ ด กิ จ กรรม การฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การ
จัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรมการฝึกทักษะเพือ่
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 3 ห้องเรียน
จ�ำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน
2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3/2โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
(Cluster Random Sampling) โดยวิธกี ารจับสลาก กล่าว
คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้าน
เชียงราย) มีจ�ำนวน 3 ห้องเรียน ซึง่ แต่ละห้องเรียนนักเรียน
จะมีผลการเรียน เก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน จึงได้
น�ำรายชื่อห้องเรียนทั้ง 3 ห้องเรียน มาเขียนฉลากเพื่อ
ท�ำการสุม่ ปรากฏว่าจับฉลากได้นกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3/2 ซึ่งมีจ�ำนวนนักเรียน 33 คน
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วารสาร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในการวิจัย
1. ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้
ฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 5 เล่ม
ดังนี้
เล่ ม ที่ 1 การอบอุ ่ น ร่ า งกายและการบริ ห าร
ร่างกาย		
เล่มที่ 2 การทรงตัว การเคลื่อนที่แบบสไลด์ การ
หมุนตัว การกระโดด การวิ่ง การหยุดและการวิ่งเปลี่ยน
ทิศทาง					
เล่มที่ 3 ทักษะการส่ง-รับลูกบาสเกตบอล		
เล่มที่ 4 ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล		
เล่มที่ 5 ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล
2.แผนการจั ด การเรี ย นรู ้ พ ลศึ ก ษาโดยใช้ ชุ ด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
บาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ�ำนวน 5 แผนการ
จัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
3. แบบวัดทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล จาก
การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรม การฝึกทักษะ
เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จาก
การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรมการฝึกทักษะ
เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นแบบ
ทดสอบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 40 ข้อ
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มี
ต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึก
ทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วิธีการด�ำเนินการ
ผู้ศึกษาได้ด�ำเนินการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 33 คน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
1. เตรียมความพร้อมนักเรียนในการเรียน โดยการ
ชี้แจงท�ำความเข้าใจ และทดสอบวัดผล
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

สัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pre- test) จ�ำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1
ชั่วโมงในวันที่ 7 เดือน มิถุนายน 2559 เพื่อวัดความรู้พื้น
ฐานของนักเรียน เก็บคะแนนไว้เพือ่ เปรียบเทียบกับคะแนน
ทดสอบหลังเรียน
2. จัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้
ชุ ด กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)
ทีไ่ ด้สร้างและผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จ�ำนวน 5 เล่ม
รวม 12 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559
ถึง วันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 ใช้เวลาในการจัด
กิจกรรม จ�ำนวน 12 ชั่วโมง
3. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Post- test)
จ�ำนวน 40 ข้อ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงในวันที่ 23 เดือน สิงหาคม
2559 น�ำคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (Pretest) และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (Posttest) เปรียบเทียบความก้าวหน้า
4. สอบถามความพึงพอใจของชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
3/2 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรม
การฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 จ�ำนวน 15 ข้อ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
รายงานผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ผูศ้ กึ ษาน�ำเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังต่อไปนี้
1. ผลการสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรม
การฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา		
ปีที่ 3
3 . ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ข อ ง กี ฬ า
บาสเกตบอลด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุด
กิจกรรม การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬา
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บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุม่ สาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษา
4. ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ ปีที่ 3
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรม
1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ตารางที่ 1 ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
n = 33
ประสิทธิ ภาพกระบวนการ (E1)
ชุดกิจกรรม
การฝึ ก
ทักษะ

E1

ประสิทธิ ภาพผลลัพธ์ (E2)

รวม

n

เฉลีย�

1,370

33

41.7 83.39 1,098 33
0

รวม

n

เฉลีย�

ประสิทธิ ภาพ

E2

33.27 83.18

83.39/83.18

จากตารางที่ 1 พบว่าชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ในการน�ำไปใช้จริงกับประชากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา
2559 ปรากฏว่านักเรียนมีคะแนนรวมระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 1,370 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.39 และมีคะแนน
รวมของการทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 1,098 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.18 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับ
83.39/83.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์80/80
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม
การฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3
ผลการทดสอบการแจกแจงของข้อมูลของคะแนนของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียน
รู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ Kolmogorov - Sminov Test และ Shapiro - Wilk Test
ตารางที่ 2 แสดงผลผลการทดสอบการแจกแจงข้อมูล โดยใช้ Kolmogorov - Sminov Test และ Shapiro - Wilk
Test จากคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม		
การฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 		
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Tests of Normality
Kolmogorov-Smirnov
prepost
ก่อนฝึ ก
หลังฝึ ก

Statistic
.135
.207

df

Sig.
33
33

Shapiro-Wilk

Statistic

.131
.001

.968
.889

Sig.

df
33
33

.422
.003

This is a lower bound of the true singniflcance
a. Lilliefors Significance Correction
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

จากตารางที่ 2 พบว่า คะแนนก่อนการฝึกมีค่า Sig. ( Singnificance) ของ Kolmogorov – Sminov = .131 ในขณะ
ที่ Shapiro – Wilk = .422 ซึ่งมากกว่า ระดับนัยส�ำคัญ (a = .05)เป็นการแจกแจงแบบปกติ ถ้าพิจารณาจากกราฟไม่
ค่อยเบนออกนอกเส้น และคะแนนหลังฝึกมีค่า Sig. (Singnificance) ของ Kolmogorov – Sminov = .001 ในขณะ
ที่ Shapiro – Wilk = .003 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ (a = .05) ไม่เป็นการแจกแจงแบบปกติ ซึ่งถ้าพิจารณาจากจุด
บนกราฟ แบนออกนอกเส้น แสดงให้เห็นว่า คะแนนก่อนการฝึกมีการแจกแจงปกติที่ระดับนัยส�ำคัญ .05 ส่วนคะแนน
หลังฝึกไม่มีการการแจกแจงแบบปกติ ดังนั้น จึงเลือกใช้สถิติทดสอบ Wilcoxon Signed – Ranks Test เป็นการ
ทดสอบสถิติที่ใช้เปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ เพื่อให้ทราบค่าความมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ระยะเวลา

N
33
33

หลังเรี ยน

น
X ก่อนเรี ยS.D.
20.55 2.346
33.27 2.169

Z

Sig.

-5.027

.000

*P<.05

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
โดยใช้ชดุ กิจกรรมการฝึกทักษะเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยก่อนเรียน ได้ค่าเฉลี่ย 20.55 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.346 และหลัง
เรียน ได้ค่าเฉลี่ย 33.27 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 2.169
นอกจากนี้ยังพบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากับ .00 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ (.05) สรุปได้ว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังจากการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้น
ฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่า ก่อนใช้ชุดกิจกรรม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการศึกษาทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุด
กิจกรรม การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละของคะแนน การจัดการเรียนรู้พลศึกษา โดยใช้		
ชุดกิจกรรม การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
N = 33
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การฝึ กทักษะrพืน� ฐานกีฬา
บาสเกตบอล
การอบอุ่นร่างกายและการบริ หารร่างกาย
การทรงตัว การเคลือ� นที�แบบสไลด์ การ
หมุนตัว การกระโดด การวิ�ง การหยุด และ
การวิ�งเปลีย� นทิศทาง
ทักษะการับ-ส่งลูกบาสเกตบอล
ทักษะการเลี �ยงลุกบาสเกตบอล
ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล
รวมเฉลีย�

X

S.D.

559

ร้ อย
ละ
84.70

16.94

1.54

505

76.52

15.30

1.57

484
499
435
497

73.33
75.61
65.91
75.21

14.67
15.12
13.18
15.04

1.53
1.32
1.61
1.51

คะแนนรวม
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จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถฝึกทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล มีคะแนนรวมเฉลี่ย
ทั้งหมด 497 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 75.21 ( =15.04) อยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 5 แสดงผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ 		
ชุดกิจกรรม การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ 		
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เล่มที� 1 การอบอุ่นร่างกายและการบริ หารร่างกาย ( N = 33 )

ทักษะ

จํานวน

การอบอุ่น
ร่างกาย
การบริ หาร
ร่างกาย

N
ร้ อยละ
N
ร้ อยละ
N
ร้ อยละ

รวมเฉลีย�

ระดับความสามารถของนักเรี ยน (คน/ร้ อยละ)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
9-10
7-8
5-6
0-4
13
20
0
0
39.39
0
0
60.61
15
18
0
0
45.45
54.55
0
0
14
19
0
0
42.42
57.58
0
0

คะแนน
เฉลีย�

S.D

8.42

0.90
84.20

8.52

0.80
85.20

8.47

1.54
84.70

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง การอบอุ่นร่างกายและการบริหาร
ร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 8.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.70 อยู่ในระดับดีมาก
เมื่อพิจารณาคะแนนการปฏิบัติทักษะ แต่ละทักษะพบว่า ทักษะการบริหารร่างกาย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 8.52
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.20และทักษะการอบอุ่นร่างกาย มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด มีคะแนนเฉลี่ย 8.42 คะแนน คิด
เป็นร้อยละ 84.20
ตารางที่ 6 แสดงผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษา			
โดยใช้ชุดกิจกรรม การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ 		
สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เล่มที� 2 การทรงตัว การเคลือ
� นที�แบบสไลด์ การหมุนตัว การกระโดด การวิ�ง
การหยุดและการวิ�งเปลีย
� นทิศทาง (N=33)
ระดับความสามารถของนักเรี ยน (คน/ร้ อยละ)
คะแนน
ทักษะ
จํานวน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง
เฉลีย
�
9-10
7-8
5-6
0-4
การเคลื�อนที�
N
6
20
7
0
7.33

แบบสไลด์
และการหมุนตัว
การกระโดด การ
วิง�
และการหยุด

รวมเฉลีย
�

ร้ อยละ

18.18

60.61

21.21

0

N

8

25

0

0

ร้ อยละ

24.24

75.76

0

0

N
ร้ อยละ

7
21.21

23
69.70

3
9.10

0
0

S.D
1.02

73.30
7.97

0.73
79.70

7.65

1.57
76.52

จากตารางที่ 6 พบว่า ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง การทรงตัว การเคลื่อนที่แบบสไลด์
การหมุนตัว การกระโดด การวิ่ง การหยุดและการวิ่งเปลี่ยนทิศทางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
7.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.52 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาคะแนนการปฏิบัติทักษะ แต่ละทักษะพบว่า ทักษะ
การกระโดด การวิ่ง และการหยุดมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7.97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.70และทักษะการเคลื่อนที่แบบ
สไลด์ และการหมุนตัว มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด มีคะแนนเฉลี่ย 7.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.30
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ตารางที่ 7 แสดงผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม
การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เล่มที� 3 ทักษะการส่ง-รับลูกบาสเกตบอล
(N = 33 )
ระดับความสามารถของนักเรี ยน (คน/ร้ อยละ)
คะแนน
ทักษะ
จํานวน ดีมาก
S.D
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
เฉลีย�
9-10
7-8
5-6
0-4
การส่งลูก
N
2
18
13
0
6.94
0.93
บาสเกตบอล
ร้ อยละ
6.06
54.55
39.39
0
69.39
แบบสองมือระดับอก
การส่งลูก
N
5
26
2
0
7.73
0.80
บาสเกตบอล แบบ
ร้ อยละ 15.15
78.79
6.06
0
77.30
มือเดียวเหนือไหล่
N
3
22
8
0
7.33
1.53
รวมเฉลีย�
ร้ อยละ
9.09
66.67
24.24
0
73.33

จากตารางที่ 7 พบว่า ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง ทักษะการส่ง-รับลูกบาสเกตบอล
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ 7.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33 อยูใ่ นระดับดี เมือ่ พิจารณาคะแนน
การปฏิบัติทักษะ แต่ละทักษะพบว่า ทักษะการส่งลูกบาสเกตบอล แบบมือเดียวเหนือไหล่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7.73
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.30 และทักษะการส่งลูกบาสเกตบอล แบบสองมือระดับอกมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดมีคะแนน
เฉลี่ย 6.94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69.39
ตารางที่ 8 แสดงผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม
การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เล่มที� 4 ทักษะการเลี �ยงลูกบาสเกตบอล
( N = 33 )
ทักษะ
การเลี �ยงลูก
บาสเกตบอล แบบสูง
และแบบตํ�า
การเลี �ยงลูก
บาสเกตบอล แบบซิก
แซก
รวมเฉลีย�

จํานวน
N

ระดับความสามารถของนักเรี ยน (คน/ร้ อย
ละ)
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
9-10
7-8
5-6
0-4
1
27
5
0

ร้ อยละ

3.03

81.82

15.15

0

N

4

27

2

0

ร้ อยละ

12.12

81.82

6.06

0

N
ร้ อยละ

3
9.09

27
81.82

3
9.09

0
0

คะแนน
เฉลีย�

S.D

7.33

0.78
73.33

7.79

0.74
77.88

7.56

1.32
75.61

จากตารางที่ 8 พบว่า ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 7.56 คะแนน คิดเป็นร้อยละ75.61 อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาคะแนน
การปฏิบัติทักษะ แต่ละทักษะพบว่า ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล แบบซิกแซก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7.79 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.88 และทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล แบบสูง และแบบต�่ำมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดมีคะแนนเฉลี่ย
7.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33
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ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอลด้วยการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรม
การฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เล่มที� 5 ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล (
ระดับความสามารถของนักเรี ยน (คน/ร้ อยละ)
ทักษะ
จํานวน ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง
9-10
7-8
5-6
0-4
การยิงประตู
N
1
13
18
1

บาสเกตบอล
ร้ อยละ
แบบกระโดดยิง
การยิงประตู
N
บาสเกตบอล
ร้ อยละ
แบบวิง� กระโดดยิง

รวมเฉลีย�

N
ร้ อยละ

3.03

39.39

54.55

3.03

0

20

13

0

0

60.61

39.39

0

1
3.03

17
51.52

15
45.45

0
0

N = 33 )
คะแนน
เฉลีย�

S.D

6.39

1.09
63.94

6.79

0.74
67.88

6.59

1.61
65.91

จากตารางที่ 9 พบว่า ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง ทักษะการยิงประตู
บาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 6.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ65.91 อยู่ในระดับ
พอใช้ เมื่อพิจารณาคะแนนการปฏิบัติทักษะ แต่ละทักษะพบว่า ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลแบบวิ่งกระโดดยิง
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 6.79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67.88 และทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลแบบกระโดดยิงมี
คะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดมีคะแนนเฉลี่ย 6.39 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.94
3.ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษา ปีที่ 3
ตารางที่ 10 ค่าความพึงพอใจที่มีต่อสรุปค่าความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม		
การฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส�ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายการ
1. ครูอธิบายเกณฑ์การให้ คะแนนที�ชดั เจน
2. ครูจดั ชั �นเรี ยนเหมาะสมกับสภาพกิจกรรม
3. ครูเตรี ยมสือ� อุปกรณ์ลว่ งหน้ า และเหมาะสม
4. ครูชมเชย ให้ กําลงใจในการเรี ยน
5. ครูกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมุ่งมัน� ในการพัฒนาตนเอง
6. ชุดกิจกรรมฯมีการเรี ยงเนื �อหาและกิจกรรมได้ อย่าง
เหมาะสม

SD
4.20 0.41
4.33 0.66
4.20 0.41
4.40 0.50
X

แปรผล
มาก
มาก
มาก
มาก

4.47

0.51

มาก

4.40

0.50

มาก
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รายการ

X

SD

แปรผล

7. ชุดกิจกรรมฯผู้เรี ยนเรี ยนรู้จากการปฏิบตั ิการด้ วยตนเอง
และร่วมกันเรี ยนรู้กบั ผู้อื�น
8. ชุดกิจกรรมฯมีความน่าสนใจ เหมาะสมกับการเรี ยนรู้
9. ชุดกิจกรรมฯมีความสอดคล้ องกับเนื �อหา
10. ชุดกิจกรรม มีรูปแบบที�สวยงาม ชวนอ่าน

4.50
4.63
4.40

0.51
0.49
0.81

มากที�สดุ
มากที�สดุ
มาก

4.57

0.73

มากที�สดุ

11. วัดผลและประเมินผลด้ วยวิธีการที�หลากหลาย

4.47

0.73

มาก

12. ผู้เรี ยนทราบความก้ าวหน้ าในการเรี ยน
13. ประเมินผลทั �งระหว่างเรี ยนและสิ �นสุดการเรี ยน

4.37
4.33
4.40
4.00
4.38

0.81
0.71
0.50
0.64
0.21

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

14. ประเมินผลทั �งการคิดทักษะและการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน
15. ประเมินผลตามสภาพจริ งของผู้เรี ยน
รวม

จากตารางที่ 10 พบว่าผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่ารายการที่ 10 ชุดกิจกรรม มีรูป
แบบที่สวยงาม ชวนอ่านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.57, S.D. = 0.73) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด และรายการ
ที่ 15 ประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ( = 4.00, S.D. = 0.64)

สรุปผล
การศึกษาค้นคว้าในการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
โดยใช้ชดุ กิจกรรมการฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐาน
บาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เทศบาลนครล�ำปาง จังหวัดล�ำปาง
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1.1 ประสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด การเรี ย นรู ้
พลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริม
ทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา
และ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่า E1 /E2 เท่ากับ
83.39/83.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้			
1.2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนพลศึกษาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ
เพื่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของ
กลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
1.3 ผลการศึกษาทักษะกีฬาบาสเกตบอล
จากการจัดการเรียนรูว้ ชิ าพลศึกษา โดยใช้ชดุ กิจกรรมการ
ฝึกทักษะเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่ม
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สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 มีคะแนนรวมเฉลี่ยทั้งหมด 497 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 75.21 ( =15.04) อยู่ในระดับดีมาก
1.4 ผลความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การ
จัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการฝึก
ทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่าเฉลี่ยรวม ( = 4.38, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล
1. ผลการสร้ า งและหาประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
บาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและ พลศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
โดยชุดกิจกรรมการฝึกทักษะบาสเกตบอล มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 83.39/83.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทั้งนี้
เป็นเพราะว่าผู้ศึกษา ได้ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกน
กลาง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา แนวทาง
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การจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้
ฐาน พุทธศักราช 2551แนวปฏิบัติการวัดและเมินผลการ
เรี ย นรู ้ ตามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551การสร้างนวัตกรรม เทคนิคการวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2551:494495) และเทคนิคการเขียนข้อสอบ จากหนังสือการวัดผล
การศึกษาของ สมนึก ภัททิยธนี (2549: 73-79) น�ำผล
การศึกษามาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั และปัญหาเกีย่ วกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสื่อการเรียนการสอน ให้
สอดคล้องกับกิจกรรมหลักสูตรและเป็นแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาให้ครอบคลุมเนื้อหาในส่วนของสาระที่ 3 การ
เคลื่อนไหว การออกก�ำลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทยและ
กีฬาสากล มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจมีทกั ษะในการเคลือ่ นไหว
กิจกรรมทางกายการเล่นเกมและกีฬา และมาตรฐาน พ 3.2
รักการออกก�ำลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬาปฏิบัติ
เป็นประจ�ำอย่างสม�่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มี
น�้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะตามจุดมุง่ หมายก�ำหนดไว้ เพือ่ ก�ำหนดขอบข่าย
ของเอกสารประกอบการเรียนโดยยึดทฤษฎีและรูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดของธอร์นไดค์ (Law
of Learning) คือ (1) กฎแห่งผล (Law of Effect) (2) กฎ
แห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) และ (3) กฎแห่งความ
พร้อม (Law of Readiness) (ทิศนา แขมมณี, 2551 : 3536)โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพและการด�ำรงสุขภาพทีด่ ี มีทกั ษะปฏิบตั ใิ นด้าน
สุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย มีทักษะพื้นฐานใน
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล นอกจากนี้เอกสารประกอบการ
เรียน ยังได้ผ่านการประเมินความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ
ผ่านการทดลอง ปรับปรุง เพือ่ ให้เอกสารประกอบการเรียน
มีความสมบูรณ์ก่อนน�ำไปทดลองจริง สอดคล้องกับหลัก
การจัด การเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา
22 ที่ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และ
พั ฒ นาตั ว เองได้ แ ละถื อ ว่ า ผู ้ เ รี ย น มี ค วามส�ำคั ญ ที่ สุ ด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตนเอง ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และ
มาตรา 24 กล่าวว่าการจัดกระบวนการเรียนรูค้ วรให้ผเู้ รียน
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น ท�ำ
เป็น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 17) จึงท�ำให้ชุด
กิ จ กรรมการฝึ ก ทั ก ษะเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐาน
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บาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงาน
วิจัย ของ สายสมร ชื่นชม ( 2555: 76 ) ได้ศึกษาเรื่อง การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา เรื่ อ ง กี ฬ า
บาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า การพัฒนาการ
จัดการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือ เทคนิค TGT กลุม่ สาระการเรียน
รู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา เรื่ อ ง กี ฬ าบาสเกตบอล ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.22/83.89
สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ วัลลพ เกิดผล. (2553 : 83) ทีไ่ ด้ศกึ ษาเรือ่ ง การพัฒนา
ชุ ด กิ จ กรรมฝึ ก ทั ก ษะกี ฬ าฟุ ต บอลส�ำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมฝึก
ทั ก ษะกี ฬ าฟุ ต บอล มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 80.2585.15/81.25-87.50 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิเชท
แก้วไพทูรย์ (2557 : 89)ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง การพัฒนา
แบบฝึ ก ทั ก ษะกี ฬ าเซปั ก ตะกร้ อ รายวิ ช าพลศึ ก ษาชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของแบบ
ฝึ ก ทั ก ษะกี ฬ าเซปั ก ตะกร้ อ รายวิ ช าพลศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 88.56/84.11
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้ชดุ กิจกรรม
การฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3โดยนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียน เท่ากับ 20.55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 51.37 และมี
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เท่ากับ
33.27 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.17 ค่าสถิติ Wilcoxon
Signed – Ranks Test เปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่าคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ให้เห็นว่าชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพื่อส่งเสริมทักษะพื้น
ฐานบาสเกตบอล กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้สงู ขึน้ ทัง้ นีเ้ ป็นเพราะว่าแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิท์ างการเรียนชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ด�ำเนินการสร้างและ
หาคุณภาพตามขั้นตอน โดยศึกษามาตรฐาน ตัวชี้วัด และ
สาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา (สาระสุขศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตาม
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 เพื่อใช้ก�ำหนดความส�ำคัญและน�้ำหนักของแบบ
ทดสอบ ให้ครอบคลุมมาตรฐาน และตัวชี้วัดโดยค�ำนึงถึง
พฤติกรรมที่ต้องการวัด ประกอบไปด้วยความรู้ความจ�ำ
(Knowledge)ความเข้าใจ (Comprehension) การน�ำไป
ใช้(Application) การวิเคราะห์ (Analysis) การสังเคราะห์
(Synthesis) และการประเมินค่า (Evaluation) (ล้วน สาย
ยศ และอังคณา สายยศ, 2548: 147-148) สามารถประเมิน
ผลพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนซึ่งน�ำไปสู่ความ
ส�ำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักการจัด
กระบวนการเรียนรู้ก ลุ่มสาระการเรียนรู้สุข ศึกษาและ
พลศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความ
สามารถ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เพื่อ
ด�ำรงสุขภาพที่ดี อันเป็นรากฐานส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต
ที่ ส มดุ ล ทั้ ง ด้ า นร่ า งกาย จิ ต ใจ อารมณ์ สั ง คม และ
จิตวิญญาณ อันเป็นองค์ประกอบของการมีสุขภาพที่ดี
(ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน, 2551 : 4-5)
ส่งผลให้คะแนนเฉลีย่ การทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ ลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัลลพ เกิดผล
(2553 : 83) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอลส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังนักเรียนใช้ชุดกิจกรรมฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอล ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจทักษะฟุตบอลสูงกว่าก่อน
เรียน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของวินยั ประทุมวัน (2555
: 98) ได้ท�ำการวิจยั ชุดพัฒนาทักษะพืน้ ฐานกีฬาตะกร้อ ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้
เรียนก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะพื้น
ฐานกีฬาตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยของ
คะแนน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน
3. ผลการศึกษาทักษะกีฬาบาสเกตบอล จากการ
จัดการเรียนรูว้ ชิ าพลศึกษา โดยใช้ชดุ กิจกรรมการฝึกทักษะ
เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่ สาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
รวมเฉลี่ยทั้งหมด 497 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.21
( =15.04) อยู่ในระดับดีมาก ผลการทดสอบทักษะพื้น
ฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรือ่ ง การอบอุน่ ร่างกายและการ
บริหารร่างกาย ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีคะแนน
เฉลี่ย 8.47 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.70 อยู่ในระดับดี
เยี่ยม เมื่อพิจารณาคะแนนการปฏิบัติทักษะ แต่ละทักษะ
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พบว่า ทักษะการบริหารร่างกาย มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด 8.52
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.20และทักษะการอบอุน่ ร่างกาย
มีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุด มีคะแนนเฉลี่ย 8.42 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 84.20 ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬา
บาสเกตบอล เรื่องการทรงตัว การเคลื่อนที่แบบสไลด์ การ
หมุนตัวการกระโดด การวิ่ง การหยุดและการวิ่งเปลี่ยน
ทิศทางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย
7.65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.52 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อ
พิจารณาคะแนนการปฏิบตั ทิ กั ษะ แต่ละทักษะพบว่า ทักษะ
การกระโดด การวิง่ และการหยุดมีคะแนนเฉลีย่ สูงสุด 7.97
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 79.70 และทักษะการเคลือ่ นทีแ่ บบ
สไลด์ และการหมุนตัว มีคะแนนเฉลีย่ ตำ�่ สุด มีคะแนนเฉลีย่
7.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.30 ผลการทดสอบทักษะ
พื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง ทักษะการส่ง-รับ ลูก
บาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ย 7.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33 อยู่ในระดับดี
เมื่อพิจารณาคะแนนการปฏิบัติทักษะ แต่ละทักษะพบว่า
ทักษะการส่งลูกบาสเกตบอล แบบมือเดียวเหนือไหล่มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.30
และทักษะการส่งลูกบาสเกตบอล แบบสองมือระดับอกมี
คะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดมีคะแนนเฉลี่ย 6.94 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 69.39 ผลการทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬา
บาสเกตบอล เรื่อง ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล ของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลีย่ 7.56 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75.61 อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณา
คะแนนการปฏิบตั ทิ กั ษะ แต่ละทักษะพบว่า ทักษะการเลีย้ ง
ลูกบาสเกตบอล แบบซิกแซก มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 7.79
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.88 และทักษะการเลี้ยงลูก
บาสเกตบอล แบบสูง และแบบต�่ำมีคะแนนเฉลี่ยต�่ำสุดมี
คะแนนเฉลี่ย 7.33 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73.33 ผลการ
ทดสอบทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล เรื่อง ทักษะ
การยิงประตูบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 มีคะแนนเฉลี่ย 6.59 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.91 อยู่
ในระดับค่อนข้างดี เมื่อพิจารณาคะแนนการปฏิบัติทักษะ
แต่ละทักษะพบว่า ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลแบบวิง่
กระโดดยิง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 6.79 คะแนน คิดเป็นร้อย
ละ 67.88 และทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลแบบ
กระโดดยิ ง มี ค ะแนนเฉลี่ ย ต�่ ำ สุ ด มี ค ะแนนเฉลี่ ย 6.39
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63.94 รวมเฉลี่ยทั้งหมด 497
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.21 ( =15.04) อยู่ในระดับดี
มาก สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สายสมร ชื่นชม ( 2555:
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76 ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วม
มื อ เทคนิ ค TGT กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา เรือ่ ง กีฬาบาสเกตบอล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 พบ
ว่า ดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่ม
ร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา เรื่อง กีฬาบาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี
ค่าเท่ากับ 0.71 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าใน
การเรียนรูเ้ กีย่ วกับกีฬาบาสเกตบอลเพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ
71 และมีค่าคะแนนรวมเฉลี่ยมากกว่างานวิจัยของวินัย
ประทุมวัน (2555 : 98) ทีไ่ ด้ท�ำการวิจยั ชุดพัฒนาทักษะพืน้
ฐานกีฬาตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ชุดพัฒนา
ทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 มีดัชนี
ประสิทธิผลในการ เรียนรูเ้ ท่ากับ 0.6433 ซึง่ หมายความว่า
ชุดพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาตะกร้อ ท�ำให้นักเรียนมีความ
รู้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.33
4. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ี
ต่อการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา โดยใช้ชุดกิจกรรมการ
ฝึกทักษะ เพื่อ ส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.21)
ทั้ ง นี้ เ ป็ น เพราะว่ า ผู ้ ร ายงานได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารที่
เกีย่ วข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วสร้าง
ประเด็นค�ำถามตามจุดประสงค์และเนือ้ หาที่ ก�ำหนดระดับ
ความพึงพอใจ เป็น 5 ระดับตามวิธกี ารของลิเคอร์ท(Likert)
(สมนึก ภัททิยธนี, 2549 : 42) โดยเนื้อหาในชุดกิจกรรม
การฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานบาสเกตบอล กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ทีน่ า่ สนใจท�ำให้นกั เรียนอยากเรียนรู้ สอดคล้องกับหลัก
ทฤษฎีจูงใจของมาสโลว์ (Maslow’s General Theory)
(เผชิญ กิจระการ, 2548 : 7) โดยการน�ำแนวคิดพื้นฐาน
ความพึงพอใจเมื่อน�ำมาปรับใช้ในกิจกรรม การเรียนการ
สอน ครูผู้สอน จึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญในการจัดการ
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีเทคนิค วิธีการ สื่อ อุปกรณ์ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจให้ผู้เรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้ผู้เรียนประสบผลส�ำเร็จใน
การเรียน และมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ สอดคล้องกับ
งานวิจัย สายสมร ชื่นชม ( 2555: 76 ) ได้ศึกษาเรื่อง การ
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พัฒนาการจัดการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือ เทคนิค TGT กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา เรื่ อ ง กี ฬ า
บาสเกตบอล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อการพัฒนาการจัดการเรียนรูก้ ลุม่ ร่วมมือเทคนิค
TGT กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา เรือ่ ง กีฬา
บาสเกตบอล ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ละมีค่าร้อยละความพึงพอใจน้อยกว่า งานวิจัยของวินัย
ประทุมวัน (2555 : 98) ที่ได้ท�ำการวิจัยชุดพัฒนาทักษะ
พื้นฐานกีฬาตะกร้อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยชุดพัฒนาทักษะพื้นฐาน
กีฬาตะกร้อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาไปใช้
1.1 การที่ครูน�ำชุดกิจกรรมการฝึกทักษะเพื่อ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและ พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาใช้พัฒนา
ผู้เรียน ในรายวิชา บาสเกตบอล ท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น ดังนั้นครูผู้สอนควรพัฒนาชุด
กิจกรรมการฝึกทักษะ ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้
ชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพิ่มเติมความรู้และทักษะ ให้มี
ความรู้ที่กว้างขวาง และทักษะกีฬาที่ดียิ่งขึ้น จะท�ำให้เกิด
การพัฒนาอย่างแท้จริง
1.2 ในการชุดกิจกรรมการฝึกทักษะ เพือ่ ส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานบาสเกตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และ พลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3ไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ ควรให้นักเรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้
ทักษะกระบวนการและค่านิยมอันพึงประสงค์ สามารถน�ำ
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการพัฒนาความรู้ด้วยการออกแบบ
กิจกรรมทีห่ ลากหลายจะส่งผลให้การจัดกิจกรรมการเรียน
รู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (สาระ
สุขศึกษา)มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 ควรน�ำแนวทางในการจัดท�ำเอกสารประกอบ
การเรียนไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่น ๆ ต่อไป
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