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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
หลักสูตร 5 ปี ที่เรียนวิชาวอลเลย์บอล และเพื่อจัดท าและศึกษาผลการน าชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวชิา
วอลเลย์บอล ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 5 คน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ที่เรียนวิชาวอลเลย์บอล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 35 คน 
และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ได้มาจากการเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์ระดับลึก มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) เท่ากับ 1.0  2) แบบสอบถามสภาพที่เป็นอยู่และ
สภาพที่ควรจะเป็นมีค่าความเชื ่อมั่น เท่ากับ .89 ค่าความเที่ยงตรง (IOC) เท่ากับ 0.67-1.00 การหาค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) การวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) 3) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ มีค่าความเชื่อมั่นท่ากับ .86 ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง .27-.67 ค่าความ
ยาก-ง่ายระหว่าง .27-.80 แบบทดสอบทักษะกีฬาพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 4) แบบประเมินทักษะการคิด มี
ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 และค่าความเที่ยงตรง (IOC) เท่ากับ 0.60-0.80 และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจ มีค่า

ความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติที (t-
test for dependent, t-test One group) 

ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการคิดส าหรับ
นักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ที่เรียนวิชาวอลเลย์บอล มีสภาพที่เป็นอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (�̅�=3.42, S.D.=0.25) มีสภาพที่ควรจะเป็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.65, S.D.=0.13) มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ในภาพรวม =0.36 โดยด้านวัดและประเมินผลการเรียนการสอน  มี
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุดเป็นล าดบัแรก รองลงมาเป็นด้านการจัดหาสื่อและเลอืกแหล่งการเรียนรู ้และ
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ด้านการออกแบบกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ตามล าดับ และการวิเคราะห์เมทรกิซ์ในภาพรวม อยู่ในส่วนท่ี 3 คือ ผลงานไม่
ดีต้องปรับปรุง  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ที่
เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอลส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านความรู้ความเข้าใจ และด้านทักษะกีฬาวอลเลย์บอลพื้นฐาน หลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .01 และหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (EI) มากกว่า .50 หรือร้อยละ 50  3) ทักษะในการคิดของนักศึกษาท่ีเรียนโดย
ใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
หลังเรียนอยู่ในระดับดี 

 

ค ำส ำคัญ: ความต้องการจ าเป็น; ทกัษะการคิด 

 
Abstract 

There purposes of research were 1) to study the current and desirable conditions and the need 
of teaching and learning for students at Yala Rajabhat University in the three southern border provinces, 
Physical Education and Health Education Major, 5-years curriculum who studied volleyball course, 2) 
to develop a set for thinking skills in volleyball and 3) to study the results of applying the skill training 
set to use in teaching and learning activities.  

The sample group consisted of 1) teachers specializing in Physical Education and Health 
Education who were teaching in the universities in the three southern border provinces, total 5 people. 
2) 35 students in Physical Education and Health Education Major, 5-years curriculum who studied in 
volleyball course in the first semester academic year 2018 and 31 students who studied in the second 
semester academic year 2019 obtained by (purposive sampling) tools used in research were as follows.  

1) In-depth interview which had a precision value (IOC) of 1.0 
2) The status quo and the expected condition questionnaire which had a confidence factor of 

.89, validity value (IOC) of 0.67-1.00., Indexing, Priority of Needs (PNI), Matrix Analysis, Content Analysis 
3) Cognitive test - there was a confidence value between .86, a power value classified between 

.27-.67, a difficulty-easy value between .27-.80, a basic sports skill test with a confidence value of .84  
4) Thinking skills assessment form with a confidence factor of .84 and an accuracy value (IOC) 

of 0.60-0.80 and 
5) Satisfaction questionnaire with a .90 confidence factor, the statistics used in the analysis of 

the data were mean (�̅�), standard deviation (S.D.), and t-test for dependent, t-test One group. 
The results of the research were as follows; 
1.) The results of assessing the need for teaching and learning to strengthen thinking skills for 

students majoring Physical Education and Health Education, 5-years curriculum who studied volleyball. 

were at a high level ( �̅�=3.42, S.D.=0.25. The overall condition should be at the highest level ( �̅�=4.65, 
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S.D.=0.13), with the overall Necessity Priority Index (PNI) = 0.36 by the measurement and evaluation of 
teaching and learning results at the highest need, followed by the media procurement, the selection 
of learning sources, and the design aspects of the activities that were brought into the lessons 
respectively. And overall matrix analysis in part 3 was at the poor performance, which needed to 
improve. 
  2)  The study of Volleyball achievement of Physical Education and Health Education students 
for the 5-years curriculum by applying a set of skills training to enhance thinking in volleyball courses 
for students in Physical Education and Health Education, a 5-years curriculum at Yala Rajabhat 
University, cognitive and basic volleyball skills for students after study was significantly higher than 
before study at the .0 1  level. Moreover, the skill after studying was higher than the required criteria 
which was set at 70% at the .01 level statistically with an Effectiveness Index (EI) greater than .50 or 50 
percent. 

3) Thinking skill of students after studied with the Thinking Enhancement Skill Set in Volleyball 
Class for students in Physical Education and Health Education courses, 5 years academic was at a good 
level. 
 
Keywords: Needs Assessment; Thinking Skills 

 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีจุดมุ่งหมาย
ที่ส าคัญคือ การปฏิรูปการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้   
โดยมีทักษะการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องได้รับการฝึกฝน ส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ได้แก่ ความสามารถในการ
อ่าน การคิด การวิเคราะห์ การเขียน และสร้างองค์ความรู้ด้วย (ธีระ สุดสังข์, 2550, น. 9) จากผลรายงานการศึกษาการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา โดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา พบว่า ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีจิตวิญญาณของความเป็นครู (คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, 
2562, น. 7) ทั้งนี้เพื่อให้การจัดระบบการผลิตครูมีคุณภาพและสามารถผลิตครูที่มีสมรรถนะที่ดี สอดคล้องตามพระราช
ประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทความว่า “ในส่วนครูนั้นก็จ าเป็นต้องท าตัวให้ดี 
ให้เป็นที่เคารพรักใคร่และนับถือได้โดยสนิทใจ ข้อหนึ่ง จะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและถูกต้องสมบูรณ์ อีกข้อหนึ่งที่
จะต้องฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้เข้มแข็ง หนักแน่น สุจริต ซื่อตรง ประกอบด้วยเมตตาและความสุภาพอ่อนโยน จะได้ท า
ให้ศิษย์มองเห็นลึกซึ้งและประทับใจในความสามารถและความดีของครูแล้วก าหนดเป็นแบบฉบับ การให้การศึกษาก็จะ
บรรลุครบถ้วนตามวัตถุประสงค์” ดังนั้นคุณลักษณะของครู โดยเฉพาะครูพลศึกษาจึงควรมีคุณลักษณะที่ครอบคลุมในทกุ ๆ  
ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมและความประพฤติ ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ และด้านการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (ชลาฎล บุญศรี, 2552, น. 60 - 63) จะเห็นได้ว่าด้านวิชาการซึ่งมีความสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตรง ครู
ต้องมีความสามารถในการพัฒนา ทักษะการเรียนรู้ และทักษะการคิดให้กับผู้เรียน ซึ่งควรมีในนักศึกษาครูสาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาทุกคน   
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การจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาจะเป็นไปตามหลักปรัชญาทางการพลศึกษา 
กล่าวคือ พัฒนาผู้เรียนให้มีร่างกาย ทักษะ ความรู้ คุณธรรม และเจตคติที่ดี เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทั้งด้านสติปญัญา 
(Intelligent Quotient : IQ ) วุฒิภาวะทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) และความส านึกด้านคุณธรรม
จริยธรรม (Moral Quotient : MQ) เพื่อน าไปสู่การสร้างทรัพยากรทางปัญญาที่จะพัฒนาประเทศ (มนตรี อารีย์, 2562, 
น. 1) โดยเฉพาะในด้านความรู้นั้นถ้าสามารถส่งเสริมให้เกิดทักษะกระบวนการคิด สามารถออกแบบ วางแผนการเรียน
ของตนให้ส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน  โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้คอยแนะน า และผู้เรียนสามารถประเมินระดับความสามารถ
ของตนเพื่อน าข้อมูลไปวางแผนในการมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างถูกต้องแล้ว เชื่อว่าผู้เรียนจะเกิดความมั่นใจและมีความพร้อม
ที่จะปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันได้โดยไม่วิตกกังวลอันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มพูนขึ้น สอดคล้อง
กับทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism Theory) ของ ธอร์นไดค์ ในกฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่
กล่าวว่า การเรียนรู้จะมีเกิดขึ้นได้ถ้าผู้เรียนมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ (ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 51) และ
สอดคล้องกับทฤษฎีเครื ่องหมาย (Sins Theory) ของ(Taolman 1997 ที่สรุปได้ว่า การเรียนรู ้ต่าง ๆ ผู ้เรียนมีการ
คาดหมายรางวัล จะพยายามแสวงหารางวัล โดยผู้เรียนจะปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ของตนไปตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
และก าหนดเป็นเครื่องหมายชี้ทางให้แสดงพฤติกรรมไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นตามที่ต้องการ เปรียบได้ดังกับกระบวน
การคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้นั่นเอง 

จากเหตุผลที่กล่าวถึงดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความต้องการจ าเป็นในการเสริมสร้างทักษะการคิด
ทางการเรียนพลศึกษา เพื่อน าผลที่ได้มาสรุปเป็นแนวทางในการจัดท าชุดฝึกเสริมสร้างทักษะการคิดในการเรียนวิชา
วอลเลย์บอล ที่จะประยุกต์เกมน าไปสู่กีฬาใหญ่มาใช้ก าหนดเป็นเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้
กระบวนการกลุ่ม การปฏิบัติกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ และการ
ออกแบบวางแผนเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จต่อเป้าหมายร่วมกันที่หลอมรวมอยู่ภายในชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการ
เรียนวิชาวอลเลย์บอลนี้ มาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาวิชาชีพครู สาขาพล
ศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี จบการศึกษาและมีคุณลักษณะของความเป็นครูพลศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน
เขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอล  

2. เพื่อศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอล  

3. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล และศึกษาผลการน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาพลศึกษาและสุข
ศึกษา หลักสูตร 5 ปี 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา ที่เรียนวิชาวอลเลย์บอล รหัส 110921 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 และ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 



มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์. (2565). การสร้างเสริมทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี. วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 119-137. 
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2. สภาพปัจจุบัน หมายถึง สภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอล
ให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านการออกแบบกิจกรรมการน าเข้าสู่บทเรียน 2) 
ด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหล่งการเรียนรู้ 3) ด้านการก าหนดกิจกรรมการเรียนการ 4) ด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนการสอน และ 5) ด้านการพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  

3. สภาพที่พึงประสงค์ หมายถึง สภาพที่คาดหวังหรือต้องการให้เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกอบด้วย 5 ด้าน เช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน  

4. ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา หมายถึง ความแตกต่างระหว่างสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ที่
ควรจะเป็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตามองค์ประกอบ 5 ด้าน 
ส าหรับในการวิจัยนี้จะวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นโดยพิจารณาผลต่างของคะแนนเฉลี่ยสภาพปัจจุบันกับสภาพที่พึง
ประสงค์โดยการหาค่าดัชนี PNImodified จากองค์ประกอบท้ัง 5 ด้าน 

5. ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล หมายถึง ชุดฝึกทักษะที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยการ
ใช้เกมน าไปสู่กีฬาใหญ่มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรม และทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการ ได้แก่ การคิด
วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา มาเชื่อมโยงผสมผสานกันเพื่อสร้างเป็นชุดฝึกเสริมสร้างทักษะการคิด
ส าหรับใช้ประกอบในการเรียนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้
นักศึกษาเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การคิดแก้ปัญหาในการวางแผน ออกแบบกิจกรรมการฝึก น าไปสู่
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ทักษะการคิดและประสบการณ์ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางพลศึกษาต่างๆ ได้
อย่างมีคุณภาพ  

6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ระดับคะแนนรวมความสามารถทางการเรียนวิชา วอลเลย์บอล ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

7. ทักษะการคิด หมายถึง ระดับความสามารถในการคิดของนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 
ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่เรียนวิชาวอลเลย์บอลโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล 
ได้แก่ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และ การคิดแก้ปัญหา ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาวอลเลย์บอล 
การที่ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์จ าแนกลักษณะเกี่ยวกับปัญหาระหว่างเล่นได้ และมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี จะน าไปสู่
วิธีการคิดแก้ปัญหา การออกแบบการเรียนการสอน การออกแบบกิจกรรมการฝึกที่ถูกต้อง จะสามารถส่งเสริมให้
นักศึกษาประสบผลส าเร็จในการเรียน มีความพร้อม และมีคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้วิจัยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเจาะจงเลือก (purposive sampling) มีดังนี ้
1. ผู้เชี่ยวชาญเป็นอาจารย์ประจ าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยในเขต 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 8 คน จ าแนกดังนี ้
1.1 ผู้เชี่ยวชาญที่ให้สัมภาษณ์ จ านวน 5 คน  
1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จ านวน 3 คน 



มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์. (2565). การสร้างเสริมทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี. วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 119-137. 
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2. การศึกษาความต้องการจ าเป็นและหาคุณภาพของชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชา
วอลเลย์บอลส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นนักศึกษาสาขา
พลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน รวม
จ านวนทั้งสิ้น 35 คน 

3. การศึกษาผลการน าชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอลส าหรับนักศึกษาสาขา  
พลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 1 ห้องเรียน รวมจ านวนทั้งสิ้น 31 คน 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอล รหัส1109211 ส าหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จังหวัดยะลา 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
2.1 สภาพปัจจุบันและสภาพที ่พึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอล ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
2.2 ความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอล ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
2.3 ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
2.3.1 ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษาที่เรียนโดยชุดฝึกเสริมสร้างทักษะการคิดในการเรียน

วิชาวอลเลย์บอล  
2.3.2 ทักษะการคิดของนักศึกษาที่เรียนวิชาวอลเลย์บอลโดยใช้ชุดฝึกเสริมสร้างทักษะการคิดในการเรียนวิชา

วอลเลย์บอล  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
1. แบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) เป็นแบบสัมภาษณ์ มี 2 แบบ ได้แก่  
1.1 แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non-structure interview)  
1.2 แบบสัมภาษณ์ระดับลึก (in - depth interview) 
แบบสัมภาษณ์ทั้ง 2 ฉบับมีคุณภาพตามเกณฑ์ระดับสูง ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.0 
2. แบบการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)  
2.1 แบบสอบถามสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะเป็นในการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการคิด

ของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่าง 0.67-1.00 
มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .89  

2.2 ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ทุกข้อปัจจัยในทุกตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.67-1.00 
และภาพรวมเท่ากับ .88 

2.3 แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ประกอบด้วย 2 รายการ 
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2.3.1 แบบทดสอบวัดความความรู้ความเข้าใจ เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจ านวน 40 ข้อ มีค่าความ
เที่ยงตรงตามเกณฑ์ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .86 ค่าอ านาจจ าแนกแต่ละข้ออยู่ระหว่าง .27 - .67ค่าความยากในแต่
ละข้ออยู่ระหว่าง .27- .80 

2.3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถทักษะกีฬาพื้นฐาน แบบทดสอบของจารุวรรณ ยองจา  ประกอบด้วย 
แบบทดสอบทักษะการเสิร์ฟบอล การเล่นลูกสองมือล่างกระทบฝาผนัง การเซตบอลกระทบฝาผนัง และทักษะการตบ
บอลมีค่าความเที่ยงตรงตามเกณฑ์มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .84 

2.4 แบบประเมินการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาท่ีเรียนวิชาวอลเลยบ์อล 
โดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอลส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสขุศึกษา หลักสูตร 5 
ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .60 -.80 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 

2.5 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลาที่เรียนวิชาวอลเลย์บอลโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล  มีความเที่ยงตรงตาม
เกณฑ์ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
1.1 การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างการคิดให้กับนักศึกษา 

สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non-
structure Interview) ได้ด าเนินการ ดังนี้ ผู้วิจัยติดต่อกับผู้เช่ียวชาญที่เป็นอาจารย์หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสาขา 
พลศึกษาและสุขศึกษา มหาวิทยาลัยในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 5 ท่าน ทางโทรศัพท์เพื่อนัดหมายการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์ เดินทางไปสัมภาษณ์ด้วยตนเองในเรื่องกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่สร้างเสริมทักษะการคิดส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ด้วยการสัมภาษณ์
แบบเปิดกว้างไม่จ ากัดค าตอบ (open – ended interview) น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตัวแปรแต่ละด้านของกระบวนการ 

1.2 การศึกษาภาคสนาม (field study) เป็นการสัมภาษณ์ระดับลึก (in - depth interview) โดยผู้วิจัยติดต่อ
กับผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ทางโทรศัพท์เพ่ือนัดหมาย ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความร่วมมือและเดินทางไปศึกษาภาคสนาม
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติยะลา เพื่อสัมภาษณ์มีจุดเน้นโดยเฉพาะ (focused 
interview) กับกลุ่มตัวอย่าง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่ครอบคลุมตัวแปรทั้ง 5 ด้าน น าข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ปัจจัยของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างการคิด ส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ส าหรับ
น าไปเป็นแม่บทในการจัดท าชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา
และสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้จัดกิจกรรมได้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้านต่อไป  

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยขออนุญาตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาด้วย

ตนเอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และน าเสนอข้อมูลทางสถิติ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการ

เรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 
31 คน เป็นเวลา 1 ภาคเรียน โดยแจ้งวัตถุประสงค์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด วัดและประเมินผล ให้กับ
นักศึกษาได้รับรู้และปฏิบัติ ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ประเมินทักษะการคิด และความพึงพอใจ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ดังนี ้
1.1 น าข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์แบบไม่มโีครงสร้าง (non - structure interview) มาวิเคราะห์เพื่อก าหนด

ตัวแปรในแต่ละด้านของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างการคิดส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

1.2 น าข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ ด้วยการสัมภาษณ์แบบระดับลึก (in – depth interview) มีจุดเน้นโดยเฉพาะ 
(focused interview) มาวิเคราะห์ปัจจัยในแต่ละตัวแปรทั้ง 5 ด้าน เพื่อให้ได้กรอบแนวทางที่เป็นแม่บทในการจัดท า
ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสรุปเป็นภาพรวมของชุดฝึกทักษะฯ ต่อไป   

2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) ดังนี ้
2.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยการหาค่าความถี่ และร้อยละ  
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และสภาพที่ควรจะ

เป็นในการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างการคิดส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยการห่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2.3 จัดล าดับความส าคัญของข้อมูลจากการประเมินความต้องการจ าเป็นตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
โดยอาศัยแบบการเรียงล าดับความส าคัญของข้อมูล Modified Prioroty Needs Index: PNIModified  ซึ่งปรับปรุงโดย  
นงลักษณ์ วิรัชชัย และ สุวิมล ว่องวาณิช (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550, น. 279)  

2.4 การวิเคราะห์เมทริกซ์ (Matrix Analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์โดยการแบ่งตารางออกเป็น 4 ส่วน แสดง
ความสัมพันธ์ระหวางสภาพที่ควรจะเป็นและสภาพท่ีเกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้วิจัยก าหนดจุดตัดของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ทั้ง 
4 ส่วนดังกล่าว คือ ส่วนที่ 1 ผลดีเกินเกณฑ์ ส่วนที่ 2 ผลงานประสบความส าเร็จดี ส่วนที่ 3 ผลงานไม่ดี ต้องปรับปรุง 
และส่วนท่ี 4 ผลงานยังไม่ดี แต่ไม่น่าห่วง ปรับเกณฑ์แปลความหมายจากสุวิมล ว่องวาณิช (2550, น. 280) ดังนี ้

 
สภาพที่เป็นจริง 

 

ผลดีเกินเกณฑ์ ผลงานประสบ
ความส าเร็จด ี

ผลงานยังไม่ดี 
แต่ยังไม่น่าห่วง 

ผลงานไม่ดี 
ต้องปรับปรุง 

สูง 
100% หรือ 5.00 

ปานกลาง 
70% หรือ 3.50 

ต ่า 
0% หรือ 0.00 

 ต ่า 
0% หรือ 0.00 

ปานกลาง 
70% หรือ 3.50 

สูง   สภาพที่ควรจะเป็น 
100% หรือ 5.00 
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2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลจากค าถามปลายเปิดในแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์เนื ้อหา ( Content 
Analysis) แล้วน าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถี่ 

2.6 วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียน โดยใช้สถิติที (t–test for dependent) และกับเกณฑ์ที ่
ก าหนด (70%) โดยใช้สถิติที (t – test) แบบ One group และหาคา่ดัชนีประสิทธิผล (EI) 

 
ผลการศึกษา 

1. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ระยะ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (non-structure Interview) 
และการสัมภาษณ์แบบระดับลึก (in – depth interview) มีจุดเน้นโดยเฉพาะ (focused interview) จากนั้นน าผลการ
สัมภาษณ์มาสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่านเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะ
การคิด ดังนี ้

1.1 ด้านการออกแบบกิจกรรมน าเข้าสู ่บทเรียน ตามความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญท่านที่ 1) แจ้ง/ก าหนด
เป้าหมายในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันแก้ปัญหา 2) จัดกิจกรรมเน้นกระบวน การกลุ่ม ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็น
ร่วมกัน 3) ใช้เกมน าไปสู่กีฬาใหญ่สร้างความสนใจเพื่อให้แก้ปัญหาร่วมกัน 4) ออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนแสดงทักษะการ
คิดหลายๆ รูปแบบ และ 5) กิจกรรมต้องเสริมสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงทักษะการคิด 

1.2 ด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหล่งการเรียนรู ้ ตามความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญท่านที่ 1) น ากิจกรรมที่
เสริมสร้างทักษะการคิดมาใช้เป็นสื่อ 2) ควรเป็นกิจกรรมที่ใช้สื ่อในกีฬาวอลเลย์บอล 3) สร้างเกมน าไปสู่กีฬาใหญ่ ที่
เหมาะสม/พัฒนาการคิด 4) สื่อแนะน าแนวทางการพัฒนาทักษะการคิดต่างๆ 5) บูรณาการทักษะการคิดกับสื่ออุปกรณ์กีฬา 

1.3 ด้านการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านที่ 1) กิจกรรมการเรียนการ
สอนจะต้องมีจุดประสงค์เสริมสร้างทักษะการคิด 2) กิจกรรมควรให้ทุกคนมีส่วนร่วมหรือได้แสดงออก ทางความคิดที่
หลากหลาย 3) เกมการเล่นสามารถน ามาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดได้ดีมาก 4) การให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือ 
ประเมินกลุ่มช่วยส่งเสริมการคิดได้ และ 5) ผู้เล่นกีฬาที่มีความคิดสร้างสรรค์จะสามารถแก้ปัญหาการเล่นได้ดี 

1.4 ด้านการวัดและประเมิน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญท่านท่ี 1) ผลการเรียนการสอน ต้องใช้เครื่อง มือวัด
และประเมินผลที่ใช้ประเมินทักษะการคิดได้ 2) ผู้เรียนควรมีส่วนร่วมในการประเมินทักษะการคิดของตนเองและกลุ่ม  3) 
การบรรลุเป้าหมายของเกมที่ดีสามารถบ่งบอกถึงทักษะการคิดที่ดีได้ 4) ทักษะการคิดของผู้เรียนเชิงประจักษ์ผู้สอนประเมิน
ได้จากหลายๆแนวทาง 5) ใบงานหรือผลส าเร็จของกิจกรรมที่บ่งบอกถึงทักษะการคิดของผู้เรียน 

1.5 ด้านการพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ท่านที่ 1) การประเมินทักษะการคิดก่อนเรียน 2) การรวมกลุ่มแบบคละความสามารถ 3) การใช้เกมต้องค านึงถึงเพศและ
อื่นๆ 4) ผู้สอนต้องให้ความเสมอภาคทั่วถึง และ 5) พัฒนาเป็นรายบุคคลและกลุ่ม 

บทสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างการคิดสามารถจัดกระท าได้ในการเรียนการ
สอนวิชาพลศึกษา โดยครูผู้สอนต้องวิเคราะห์จ าแนกผู้เรียน ก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ เลือกสื่อที่เหมาะสม ก าหนด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการคิด และต้องวัดและประเมินผลทักษะการคิดที่เหมาะสมกับผู้เรียนวิชาพลศึกษาให้เห็นเป็นรูปธรรม 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ของ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ภาพรวม 5 ด้าน 
สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่ควรจะเป็น 

PNI ล าดับ 
�̅� S.D. ระดับ ล าดับ �̅� S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ด้านการออกแบบกิจกรรมน าเข้าสู่
บทเรียน 

3.93 0.15 มาก 
 

1 4.43 0.13 มาก 
ที่สุด 

5 0.31 3 

2. ด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหลง่การ
เรียนรู ้

3.44 0.16 มาก 4 4.76 0.13 มาก 
ที่สุด 

1 0.38 2 

3. ด้านก าหนดกิจกรรมการเรียนการ
สอน  

3.65 0.14 มาก 2 4.75 0.14 มาก 
ที่สุด 

2 0.30 4 

4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียน
การสอน 

3.02 0.17 ปาน
กลาง 

5 4.64 0.11 มาก 
ที่สุด 

4 0.54 1 

5. ด้านพิจารณาความพร้อมของผู้เรียน
และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3.61 0.16 มาก 3 4.65 0.12 มาก 
ที่สุด 

3 0.29 5 

เฉลี่ย 3.42 0.25 มาก - 4.65 0.13 มาก 
ที่สุด 

- 0.36 - 

  
จากตารางที ่1 พบว่า สภาพที่เป็นอยู่ในกระบวนการจัดการเรยีนรู้วิชาพลศกึษา ส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษา

และสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทั้ง 5 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�=3.42, S.D.=.0.25) โดย 

ด้านการออกแบบกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน มีสภาพที่เป็นอยู่ในล าดับแรก (�̅�=3.93, S.D.=.0.15)  และ ด้านการวัดและ

ประเมินผลการเรียนการสอน (�̅�=3.02, S.D.=.0.17) มีสภาพที่เป็นอยู่ในล าดับสุดท้าย  

 เมื่อพิจารณาสภาพที่ควรจะเป็น พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�=4.65, S.D.=.0.13) โดย ด้านการ

จัดหาสื่อและเลือกแหล่งการเรียนรู้ มีสภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในล าดับแรก (�̅�=4.76, S.D.=.0.13) และด้านการออกแบบ

กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (�̅�=4.43, S.D.=.0.13) อยู่ในล าดับสุดท้าย 
 เมื่อพิจารณาค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (Priority Need Index: PNI) ภาพรวมทั้ง 5 
ด้าน PNI = 0.36 โดยพบว่า ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมีค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการ
จ าเป็นมากที่สุด (PNI = 0.54) รองลงมาคือ ด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหล่งการเรียนรู้  (PNI = 0.38) มีด้านการ
ออกแบบกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน (PNI = 0.31) ด้านก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน (PNI = 0.30) และสุดท้าย คือ 
ด้านพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล (PNI = 0.29) 
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รูปที่ 1 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์ประเมินความต้องการจ าเป็นในกระบวนการจดัการเรียนการสอนเสริมสร้าง 

ทักษะการคิด วิชาวอลเลย์บอล ของนักศึกษา ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน 

 
 จากรูปที่ 1 การประเมินความมต้องการจ าเป็นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเสรมิสรา้งทักษะการคิด วิชา
วอลเลย์บอล ของนักศึกษา ภาพรวมอยู่ในส่วนที่ 3 กล่าวได้ว่าผลการจัดกระบวนการจัดการเรียนการสอนผลงานไม่ดี 
ควรปรับปรุง โดยพบว่า มีจ านวน 3 ด้าน คือ ด้าน 1, 2  และ 4 แต่ก็พบว่ามีจ านวน 2 ด้าน ได้แก่ ด้าน 3 และ 5 ที่อยู่ใน
ส่วนท่ี 2 คือ ผลงานประสบความส าเร็จ 
 
ตารางที่ 2 สรุปข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความต้องการจ าเป็นในการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับ
นักศึกษาสาขาพลศึกษาและ สุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

รายการ f  

ด้านการออกแบบกิจกรรมน าเข้าสูบ่ทเรียน  

 1. เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน และมีเน้ือหาสาระที่ดี 6   

 2. เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาหลักที่ก าลังจะจัดการเรียนการสอน 5  

 3. เป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิด ให้ผู้เรียนได้คิดตามเพื่อน าเข้าสู่เนื้อหา 14  

 4. เป็นกิจกรรมที่ระดมสมองช่วยกันคิดเป็นกลุ่มจะดีกว่าแบบรายบุคคล 6  

ด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหล่งเรยีนรู้  

 1. ควรมีส่ือประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากอุปกรณ์กีฬา 6  

 2. สื่อที่น ามาใช้ควรให้ผู้เรียนนได้แสดงข้อคิดเห็นในการปรับปรุงสื่อ 10  

 3. สื่อน่าจะใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะการคิดให้เห็นเป็นที่ประจกัษ์ 15  

ด้านก าหนดกิจกรรมการเรยีนการสอน  

 1. ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  2  

 2. ควรฝึกให้ผู้เรียนได้แสดงออกในการเป็นผู้น าในการจัดกิจกรรม 6  

 3. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสออกแบบกจิกรรมเสนอแนวคิดในการเรียนทุกครั้ง 4  

 4. ผู้สอนควรเป็นผู้แนะน าแนวทางไม่ควรก าหนดกิจกรรมให้ทั้งหมด 5  

 5. ควรมีกิจกรรมที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน เช่น เกมใช้การเล่นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน เป็นต้น 14  

ด้านการวดัและประเมินผลการเรยีนการสอน  

 1. การวัดและประเมินผลต้องครอบคลุมตามหลักปรัชญาทางพลศึกษาทั้ง 5 ดา้น และแต่ละด้านควรมีคะแนนเท่า ๆ กัน 10  

ด้านที่ 1
ด้านที่ 2

ด้านที่ 3

ด้านที่ 4

ด้านที่ 5

ภาพรวม

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

สภ
าพ

ที่เ
ป็น

อย
ู่

สภาพที่ควรจะเป็น

กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิขาพลศึกษา 5 ด้าน

จุดบ่งชี้

ส่วนที่ 2 ผลงานประสบความส าเร็จ 

ส่วนที่ 3 ผลงานไม่ดี ควรปรับปรุง 



มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์. (2565). การสร้างเสริมทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี. วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 119-137. 

130 

รายการ f  

 2. ควรมีการประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนประกอบด้วย 13  

 3. มีการแจ้งผลคะแนนเพื่อเป็นข้อมูลยอ้นกลับให้ผู้เรียนได้ปรับปรุงตน 5  

 4. เครื่องมือวัดและประเมินผลต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เชื่อถือได้ 3  

ด้านพิจารณาความพร้อมของผู้เรยีนและความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 1. ควรมีหลักและวิธกีารจ าแนกความแตกต่างของผู้เรียนที่ทุกคนยอมรับ 11  

 2. การรวมกลุ่มการเรียนแต่ละครั้งควรมีเป้าหมาย เช่น ความสามารถทางกีฬา ความสามารถทางสติปัญญา ทักษะการคิด 
เป็นต้น และรวมแบบยุตธิรรม  

14  

 3. ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมให้กับผู้เรียนเพื่อยอมรับความแตกตา่ง 6  

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ข้อเสนอแนะที่เป็นข้อส่วนใหญ่ของแต่ละด้าน คือ ด้านการออกแบบกิจกรรมน าเข้าสู่

บทเรียน ควรเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความคิดให้ผู้เรียนได้คิดตามเพื่อน าเข้าสู่เนื้อหาหลัก  ด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหล่ง
เรียนรู้ สื่อน่าจะใช้เพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงทักษะการคิดให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์ ด้านก าหนดกิจกรรมการเรียน การสอนควรมี
กิจกรรมที่ผ่อนคลาย สนุกสนาน เช่น เกมที่ใช้การเล่นต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียน เป็นต้น ด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ควรมีการประเมินทักษะการคิดของผู้เรียนประกอบด้วย และด้านพิจารณาความพร้อมของ
ผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล การรวมกลุ่มการเรียนแต่ละครั้งควรมีเป้าหมาย เช่น ความสามารถทางกีฬา 
ความสามารถทางสติปัญญา ทักษะการคิด เป็นต้น และการรวมสมาชิกในแต่ละกลุ่มต้องยุติธรรม  
 
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีประสิทธิผล (EI) ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชา
วอลเลย์บอลส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษาหลกัสูตร 5 ปีมหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน n 
คะแนนรวม 
ก่อนเรียน 

คะแนนรวม 
หลังเรียน 

คะแนนเต็ม EI 

ทักษะกีฬาพื้นฐาน 31 436 942 40 0.6294 
ความรู้ความเข้าใจ 31 646 1,102 40 0.7677 

 
จากตารางที่ 3 คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการ

เรียนวิชาวอลเลย์บอลส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ด้านทักษะ
กีฬาพื้นฐานมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.6294 หมายถึง หลังการเรียน ผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนการเรียน คิด
เป็นร้อยละ 62.94  และด้านทักษะความรู้ความเข้าใจมคี่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7677 หมายถึง หลังการเรียน ผู้เรียน
มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากก่อนการเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.77 
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชา
วอลเลย์บอล ส าหรับนกัศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาหลกัสูตร 5 ปี มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างกอ่นเรียนกับหลังเรียน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่าง N x ̅ S.D. df D  t Sig 

ด้านความรู้ความเขา้ใจ 
ก่อนเรียน 31 20.84 1.37 30 456 37.860** <.001 
หลังเรียน 31 35.55 1.71     

ด้านทักษะกีฬาพื้นฐาน 
ก่อนเรียน 31 14.06 1.75 30 506 33.350** <.001 
หลังเรียน 31 30.39 2.70     

t 01 , 30  =  2.457 



มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์. (2565). การสร้างเสริมทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี. วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 119-137. 
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จากตารางที ่4 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทักษะกีฬาพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
ใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 
ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลังการเรียนงสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทกัษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชา
วอลเลย์บอล ส าหรับนกัศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ป ีมหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา กับเกณฑ์ที่ก าหนด (70%) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน N �̅� S.D. df �̅�เกณฑ์ t Sig 

ด้านความรู้ความเขา้ใจ 31 35.55 1.71 30 28 24.584** <.001 

ด้านทักษะกีฬาพื้นฐาน 31 30.39 2.70 30 28 4.915** <.001 

t 01 , 30  =  2.457 
 

จากตารางที ่5 พบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ความเข้าใจและด้านทักษะกีฬาพื้นฐานของผู้เรียนที่เรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด (70%) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
ตารางที่ 6 คะแนนทักษะการคิดของผูเ้รียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษา สาขา
พลศึกษาและสุขศกึษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

รายการ 
ทักษะการคิดวิเคราะห ์

ทักษะการคิด
สร้างสรรค ์

ทักษะการคิดแก้ปญัหา คะแนนรวมเฉลี่ย 

�̅� 4.32 4.13 4.10 4.18 

S.D. 0.65 0.50 0.65 0.36 

แปลผล ดีมาก ดี ดี ดี 

 
 จากตารางที ่6 ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสรา้งการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษา 
สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลังเรียนมีคะแนนทักษะการคิด อยู่ในระดับดี 

(�̅�=4.18, S.D.=.0.36) เมื่อจ าแนกตามการคิดประเภท ต่าง ๆ พบว่า มีคะแนนการคิดวิเคราะห์มากที่สุด อยู่ในระดับดี

มาก (�̅�=4.32, S.D.=.0.65) รองลงมามีคะแนนการคิดแก้สร้างสรรค์ในระดับดี (�̅�=4.13, S.D.=.0.50) และมีคะแนนการ

คิดแก้ปัญหาน้อยที่สุด อยู่ในระดับดี (�̅�=4.10, S.D.=.0.65) 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลเสริมสร้างทักษะการคิด ส าหรับนักศึกษาสาขา

พลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เกี่ยวกับสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะเป็นในการ
เสริมสร้างทักษะการคิด เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นและจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและใหป้ระสบผลส าเร็จตามที่คาดหวังไว้ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
 สภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะเป็น ผลที่ได้จากการวิจัยพบว่า ความต้องการจ าเป็น ในการจัดการเรียนการ
สอนเสริมสร้างทักษะการคิดส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอล มีสภาพ



มนัสภูมิ ศาสนศาสตร์. (2565). การสร้างเสริมทักษะการคิดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี. วารสาร
พัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, 16(1), 119-137. 
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เป็นอยู่ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (�̅�=3.42, S.D.=.0.25) มีสภาพที่ควรจะเป็นในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

(�̅�=4.65, S.D.=.0.13) เนื่องจากนักศึกษามองว่า สภาพที่เป็นอยู่จริงในการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการคิด

ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที ่อยู ่ในระดับปานกลาง (�̅�=3.02, 
S.D.=.0.17) แต่คาดหวังท่ีจะเห็นการเสริมสร้างทักษะการคิดในทุกด้านให้มากขึน้กว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะด้านการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เกิดการพัฒนาตนเองทางการคิด 
การปฏิบัติ การแก้ปัญหา การท างานร่วมกัน การวางแผนจัดการเรียนรู้  วิธีการหาความรู้ (Learn how to Learn) ใช้
กิจกรรมที่ท้าทายความคิดความสามารถของผู้เรียน จัดให้มีบรรยากาศที่สนุกสนาน และเป็นกันเอง และมีการวัดผลการ
ใช้กิจกรรมนั้นทุกครั้ง เพื่อค้นหาข้อดี ข้อบกพร่องแล้วแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น (อาภรณ์ ใจเที่ยง, 2550, น. 74-75) ซึ่งเป็น
ความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี  
 ค่าดัชนีล าดับความส าคัยของความต้องการจ าเป็น (PNI) ในการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้างทักษะการคิด
ส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ที่เรียนวิชาวอลเลย์บอล ผลการศึกษา พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคัญของความต้องการจ าเป็น (PNI) ในภาพรวม = 0.36 โดยเฉพาะด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน
และด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหล่งเรียนรู้ มีล าดับความต้องการจ าเป็นที่จะต้องจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะกระบวนการคิดมากที่สุด เนื่องจากกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเป็นสิ่งที่ส าคัญ
และจ าเป็นต่อนักศึกษาทุกคน การจัดการเรียนการสอนจึงควรสอดแทรกแนวทางการพัฒนาหรือเสริมสร้างทักษะการคิด
ให้กับผู้เรียน ได้แก่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ที่เป็นกระบวนการทางปัญญาที่มีคุณค่าของมนุษย์ เป็นความคิดที่เต็มไปดว้ย
สาระ มีคุณภาพ โดยแสดงออกมาในลักษณะของการให้เหตุผลและการตัดสินสิ่งต่าง  ๆ ด้วยความสมบูรณ์ การคิด
วิเคราะห์ จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง ในทุก ๆ สาขา (ธีระ สุดสังข์, 2550, น. 40) การคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นความคิด
และจินตนาการที่ค้นพบสิ่งใหม่ทั้งที่เป็นความคิด ทฤษฏี ปรัชญา หลักการ อันเป็นนวัตกรรมที่น าไปสู่การผลิตหรือสรา้ง
สิ่งใหม่ ๆ ออกมา และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ เมื่อนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา มีจินตนาการรังสรรค์
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่แปลกใหม่และมีคุณภาพ เชื่อว่าจะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่สามารถน าไปใช้ในการจัด
กิจกรรมได้ และเมื่อผนวกกับการคิดแก้ปัญหา ที่  ภาสกร เกิดอ่อน (2550, น. 63) ได้กล่าวว่า การคิดแก้ปัญหาเป็น
ความสามารถในการน าประสบการณ์ความรู้ทั้งมวลที่มีมาใช้คิดและแก้ปัญหาที่เผชิญให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปไดด้้วย
วิธีการเชิงบวก จึงอาจสรุปได้ว่า ถ้านักศึกษาน านวัตกรรมที่ สร้างขึ้นมาจากทักษะกระบวนการคิดที่หลากหลายไปใช้
แก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้เป็นผลส าเรจ็ กระบวนการคิดที่กล่าวถึงทั้งหมดก็จะมีความสมบูรณ์ต่อนักศึกษาได้ในระดับหนึ่ง 
 การวิเคราะห์เมทริกซ์ ระหว่างสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่ควรจะเป็นในการจัดการเรียนการสอนเสริมสร้าง
ทักษะการคิดส าหรับนักศึกษา สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี ท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอล ผลจากการวิจัย พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ในส่วนที่ 3 คือ ผลงานไม่ดีต้องปรับปรุง แต่มี 2 ด้านที่อยู่ในระดับผลงานประสบผลส าเร็จดี ได้แก่ ด้าน
ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านพิจารณาความพร้อมของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากใน
การจัดการเรียนการสอนปัจจุบันมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นหรือตัดสินใจเลือกกลุ่มการเรียนและ
ส่งเสริมให้มีการยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล และมีการน ากีฬาประเภททีมมาใช้เป็นสื่อในการเรียนที่ผู้เรียนต้องมี
การแสดงความคิดเห็นและออกแบบการเล่นภายในทีมร่วมกันเพื่อชิงความได้เปรียบคู่แข่งและชนะการแข่งขัน ซึ่งการจะ
บรรลุเป้าหมายนั้นจ าเป็นต้องใช้ทักษะทั้งด้านร่างกาย (ทักษะกีฬา) สติปัญญา (ความคิด) และอื่น ๆ ผสมผสานกัน ส่วน
อีก 3 ด้าน คือ ด้านการออกแบบกิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน ด้านการจัดหาสื่อและเลือกแหล่งเรียนรู้ และด้านการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน ที่พบว่า มีผลด าเนินงานต ่ากว่าจุดตัดที่ก าหนด (3.50) คือ ผลงานไม่ดีต้องปรับปรุง ทั้งนี้
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อาจเป็นเพราะแนวทางการเสริมสร้างทักษะการคิดทั้ง 3 ด้านในกระบวนการจัดการเรียนการสอนทางพลศึกษาน้ันยังขาด
ความชัดเจน โดยเฉพาะในด้านการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาทางพลศึกษา ที่ประกอบด้วย 
สมรรถภาพทางกาย ทักษะกีฬาพื้นฐาน ความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬา คุณธรรมน ้าใจนักกีฬา และทัศคติที่ดีเห็น
คุณค่าการออกก าลังกาย (วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548, น. 3) จะเห็นได้ว่าไม่มีข้อบ่งช้ีที่ชัดเจนในด้านทักษะการคิด  

จากข้อมูลที่ได้รับในการศึกษาความต้องการจ าเป็นของนักศึกษาในการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอลดังกล่าว 
ผู้วิจัยจึงได้สร้าง ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา 
หลักสูตร 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขึ้นมา โดยใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฏีเชิงผสมผสานระหว่างการก าหนด
เป้าหมายในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนมีจุดมุ่งหมายที่แท้จริง เพื่อสร้ างแรงจูงใจในการเรียนรู้ร่วมกัน (อารีย์ พันธ์มณี, 
2544, น. 194 - 195) และให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหา คิดแก้ปัญหา แทนท่ีจะให้ผู้สอนเป็นผู้บอกท้ังหมด โดยน ามาประยุกต์
กับรูปแบบการเรียนแบบกลุ่มซึ่งเป็นวิธีการเรียนที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันได้ มีการประเมินตนเอง ซึ่ง
ผู้วิจัยเชื่อว่าสามารถน าชุดฝึกทักษะนี้มาใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดให้กับนักศึกษาได้ และผลจากการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ พบว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวอลเลย์บอล นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี  ที่เรียนโดยใช้
ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ส าหรับนักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษา หลักสูตร 5 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผลคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับดีมาก และด้านทักษะกีฬาพื้นฐานอยู่ในระดับดี  
โดยมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และเมื่อเปรียบเทียบคะแนนด้านความรู้
ความเข้าใจ และด้านทักษะกีฬาพื้นฐาน หลังเรียนกับเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 พบว่า สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยเช่นกัน โดยด้านความรู้ความเข้าใจ มีคะแนนหลังเรียนอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็น  
ร้อยละ 88.88 เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.77 (EI = 0.7677) และด้านทักษะกีฬาพื้นฐาน มีคะแนนหลัง
เรียนอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 75.98 เพิ่มขึ้นจากก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.94 (EI = 0.6294)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้เรียนต้องการที่จะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลด้วยความตั้งใจ และชอบที่จะเล่นบ่อย ๆ ด้วยความสนุกสนาน เมื่อผู้เรียนได้เล่น
บ่อยๆ มีการกระท าซ ้า ๆ ทักษะกีฬาพ้ืนฐานวอลเลย์บอลจะเกิดขึ้นและมีความคงทน (ทิศนา แขมมณี, 2550, น. 47) ท า
ให้ระดับทักษะกีฬาพื้นฐานวอลเลย์บอลของผู้เรียนนั้นอยู่ในระดับดีดังกล่าว ส่วนในด้านความรู้ความเข้าใจนี้เป็น
กระบวนการทางปัญญาที่แต่ละคนจะสร้าง องค์ความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองบนพื้นฐานศักยภาพแห่งตน และชุดฝึกทักษะ
เสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาวอลเลย์บอลที่ผู้วิจัยน ามาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนนี้ สามารถช่วย
เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิชาวอลเลย์บอลให้ครอบคลุมจุดมุ่งหมายทางพลศึกษา โดยเฉพาะด้านความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของกีฬาวอลเลย์บอล มารยาทในการเล่น กฎกติกาและวิธีการเล่น ซึ่งผลจาก
การศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า นักศึกษาที่เรียนวิชาวอลเลย์บอล โดยใช้ชุดฝึกทักษะเสริมสร้างการคิดในการ
เรียนวิชาวอลเลย์บอลหลังการเรียน มีผลคะแนนด้านความรู้ความเข้าใจสูงขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กล่าวถึงไว้ใน
ข้างต้นดังกล่าว สอดคล้องกับ บุญเพิ่ม จอมใจหาญ (2552, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องผลการใช้ชุดการเรียนรู้แผนผัง
ความคิด วิชาสังคมศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ส าหรับผู้เรียน พบว่า ผลจากการน าชุดการเรียนไป
ใช้มีประสิทธิผลโดยรวม 0.77 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คะแนนเฉลี่ยของผู้เรียนหลงัใช้ชุดการเรียนรูสู้งกว่าเกณฑ์รอ้ยละ 70 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้วยเช่นกัน 
 ทักษะการคิด ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2545 เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ก าหนดให้ มีการ
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ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ผู้วิจัยมีความเช่ือว่า การคิดในแบบเชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหาจะ
สามารถน ามาใช้ในการฝึกทักษะการคิดทางพลศึกษาให้กับผู้เรียนได้ โดยการคิดวิเคราะห์จะช่วยให้ผู้เรียนมีความสามารถ
ในการจ าแนกองค์ประกอบต่าง ๆ ของปัญหาในระหว่างเรียนที่ถูกก าหนดขึ้น และสามารถน าข้อมูลไปใช้ออกแบบและ
วางแผนด้วยทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อน าไปปฏิบัติต่อเป้าหมาย ผู้เรียนสามารถสร้างจินตนาการหาทางออกให้กับ
ปัญหา ไม่จนต่อสถานการณ์ หรือสภาพแวดล้อมของเป้าหมายที่ก าหนด (สุวิทย์ มูลค า, 2547, น. 9) เมื่อผู้เรียนสามารถ
ออกแบบ วางแผน ฝึกปฏิบัติ ทบทวนอย่างเป็นระบบจนเกิดความมั่นใจ ทักษะการคิดแก้ปัญหาจะเข้ามามีบทบาทส าคัญ 
เพราะการคิดแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการน าประสบการณ์ความรู้ทั ้งมวลที่มีอยู ่ของผู้เรียน มาใช้คิดและใช้
แก้ปัญหาที่เผชิญให้สามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยวิธีการเชิงบวก (ภาสกร เกิดอ่อน, 2550, น. 63 - 65) และผลจาก

การศึกษา พบว่า นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีมาก (�̅�=4.32, S.D.=.0.65) สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ อรุณี เร้าอรุณ (2552, บทคัดย่อ) ที่ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมและสื่อจากโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad 
(GSP) เพื่อพัฒนาความคิดรวบยอดและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 100.00 มีคะแนนจากการ
ประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์เรื่องวงกลมอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80.00 และนอกจากนี้

นักศึกษายังมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ และทักษะการคิดแก้ปัญหาพัฒนาสูงขึ ้นอยู่ในระดับดี (�̅�=4.13 และ 4.10, 
S.D.=.0.50 และ 0.65) ด้วยเช่นกันสอดคล้องกับ รัชนก แสงข า (2552, บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการท างานของสมอง โดยพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีพัฒนาการทางความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความคิดด้านอ่ืน ๆ สูงขึ้น 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางพลศึกษาให้ผู้ เรียนเกิดคุณลักษณะตามหลักปรัชญาทางพลศึกษา 5 ด้าน
นั้น เป็นสิ่งที่ผู้สอนพลศึกษาทุกคนพึงกระท า หากสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการฝึกทักษะการคิดควบคู่ไปกับ
การฝึกฝนทางพลศึกษา ผู้วิจัยเชื่อว่าจะสร้างประโยชน์ให้กับการพลศึกษาได้มาก นักศึกษาสาขาพลศึกษาและสุขศึกษาจะ
สามารถจบออกไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งการเป็นครูผู้สอนและเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งนี้ 
ในการวิจัยครั้งนี้ การทดสอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทักษะกีฬาพื้นฐานส าหรับการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัว

แปร ได้แก่ ความตั้งใจของนักศึกษาบางคนในการทดสอบอย่างเต็มก าลังความสามารถ และประสบการณ์ทักษะกีฬา
วอลเลย์บอลของนักศึกษาแต่ละบุคคล อาจส่งผลกระทบต่อผลคะแนนทักษะกีฬาพื้นฐานท่ีได้ในครั้งน้ี 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาวิจัยกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ซึ ่งเป็นนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ

ทางด้านกีฬา เพื่อสามารถศึกษาเฉพาะทักษะการคิดของนักศึกษาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
2. ควรศึกษาวิจัยด้วยการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดในด้านอื่น ๆ เพื่อเป็นชุดฝึก

ทักษะเสริมสร้างการคิดในการเรียนวิชาทางพลศึกษาของกีฬาประเภทอื่นส าหรับกลุ่มตัวอย่างในระดับที่แตกต่างกัน
ออกไป 
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