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การวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวจิยัปฏบิตักิารในชัน้เรยีน (classroom action research) มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ศกึษาผลการฝกึทกัษะกฬีาเปตองของกลุม่ทีฝ่กึดว้ยแบบฝกึทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้รว่มกบัการฝกึโปรแกรม
ปกติ และแบบฝึกปกตเิพียงอยา่งเดียว และเปรยีบเทยีบผลการฝกึของกลุม่ทีฝ่กึดว้ยแบบฝกึทีผู่ว้จิยัสรา้ง
ข้ึนร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกต ิและแบบฝกึปกตเิพยีงอยา่งเดยีว กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการทดลอง จำานวน 
40 คน แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มๆ ละ 20 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง ใช้ระยะเวลาการ
ฝึก 8 สัปดาห์เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบฝึกทักษะกีฬาเปตอง มี 3 รายการ จำานวน 20 แบบฝึก 
ประกอบด้วย แบบฝึกทักษะการโยนลูกเลียด จำานวน 5 แบบฝึก แบบฝึกทักษะการโยนลูกโด่ง จำานวน 
5 แบบฝึก และ แบบฝึกทักษะการโยนลูกตี จำานวน 10 แบบฝึก และทดสอบทักษะกีฬาเปตอง จำานวน 
6 แบบทดสอบ 

ผลการวจิยัพบวา่ ผลการฝกึทกัษะกฬีาเปตองของกลุม่ทีฝ่กึดว้ยแบบฝกึทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้รว่มกบั
การฝึกโปรแกรมปกติ มีผลการฝึกทักษะก่อนและหลังแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ p< 
0.05 ผลการฝึกทักษะกีฬาเปตองของกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติเพียงอย่างเดียว มีผลการฝึก
ทักษะก่อนและหลัง ไม่แตกต่างกัน และผลการเปรียบเทียบทักษะกีฬาเปตองของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึก
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกติ และแบบฝึกปกติเพียงอย่างเดียว หลังการเข้ารับการฝึกผล
ปรากฏวา่ การฝกึทกัษะกฬีาเปองของกลุม่ทีฝ่กึดว้ยแบบฝกึทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้รว่มกบัการฝกึโปรแกรมปกต ิ
มีผลการฝึกทักษะที่ดีกว่าผลการฝึกทักษะกีฬาเปตองของกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติเพียงอย่าง
เดียว อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05

คำ�สำ�คัญ: แบบฝึกทักษะ กีฬาเปตอง
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Abstract
The objectives of this classroom action research were to indentify the effects of the 

two programs of petongue training skills: program designed by the researcher combined 
with the normal program and the normal program only and compare the effects of such the 
two programs. The samples were 40 female undergraduate students of Prince of Songkla 
University. The subjects were purposively selected and divided into two groups. The training 
time was eight weeks that were consisted of the three lists with 20 items of the petongue 
training skills: 5 items for roll throw, 5 items for lob throw, 10 items for shot on the iron, and 
6 items for testing the petongue skills. The comparisons between pre and post training of 
each program were analyzed using paired t-test and comparisons between the two groups 
were compared using unpaired t-test.  

The study results revealed that the group who trained with the program designed 
by the researcher combined with the normal program (group 1) had a statistical significance 
(p<0.05) between pre and post training skills; whereas, those who trained with the normal 
program only (group 2) were not significant. In comparisons between group 1 and group 2, 
group 1 had better skills than those of the group 2 with a statistical significance (p<0.05).

keywords: Petongue training skills 

บทนำา
ปจัจบุนัการเคลือ่นไหวหรอืการออกกำาลงั

กายเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ และเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำาวันในอันที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็ง
แรงของร่างกาย ส่งเสริมความเจริญงอกงามด้าน
สติปัญญา จิตใจ สังคม และอารมณ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้
อภยั เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิ โดยอยู่ในรปู
ของกิจกรรมเกมส์ กีฬา และกิจกรรมนันทนาการ
ที่สอดคล้องตามจุดมุ่งหมายของพลศึกษา หรือ
อาจกล่าวได้ว่า “พลศึกษา คือ ชีวิต” ภายใต้การ
เล่นที่ยึดหลักกฎกติการ่วมกัน ช่วยส่งเสริมให้คน
เป็นคนที่สมบูรณ์ ปัจจุบันการเล่นกีฬานั้น มีให้
เลือกเล่นมากมายหลายประเภท ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้น
อยู่กับความชอบ ความต้องการ งบประมาณ และ
ความเหมาะของร่างกาย สังคม ประเพณีความ

เช่ือต่างๆ กีฬาเปตองก็เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งท่ี
ช่วยส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ และ
ความเจริญงอกงามดังกล่าว เพราะกีฬาเปตอง
เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยสมาธิ การควบคุมจิตใจ การ
วางแผน และการคิดวิเคราะห์เกมส์อยู่ตลอดเวลา
ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเป็นช่วงๆ ไม่หักโหม
เกินไปอัตราเสี่ยงต่อการบาดเจ็บทางการกีฬามี
น้อย แต่ก็ต้องอาศัยความอดทนในเกมส์ที่แข่งขัน
ที่ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน การฝึกฝนทักษะ
ให้ถูกวิธี จึงมีความสำาคัญมากในการฝึกทักษะให้
ผู้เล่นเกิดความชำานาญ 

การฝกึทกัษะในการเลน่เปตองจงึควรฝกึ
ทักษะโยนลูกเปตองแบบต่างๆ ให้ได้หลากหลาย
แบบซึ่งจะทำาให้ผู้ฝึกเกิดความชำานาญ เพราะการ
โยนลูกเปตองในแต่ละแบบนั้น ย่อมเหมาะสมกับ
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สภาพพื้นผิวท่ีแตกต่างกันไปสภาพพื้นที่บางแห่ง
เหมาะกับการโยนลูกโด่ง บางพื้นที่เหมาะกับการ
โยนลูกเลียด การฝึกทักษะต่างๆ ที่ใช้บ่อยในการ
เล่น เช่น ลูกฮาร์ฟ ลูกฮาร์ฟดร๊อป และลูกดร๊อป 
(การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2554: 45) 

ในสถาบนัการศกึษาทีม่กีารเรียนการสอน
พลศึกษานั้นถือว่าการฝึกทักษะกีฬาต่างๆ นั้นมี
ความสำาคัญควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ของผู้ที่เป็นนักพลศึกษา กีฬาเปตองก็
เช่นเดียวกันเป็นกีฬาที่จะต้องมีการฝึกฝนทักษะ
ความชำานาญ เพื่อพัฒนาฝีมือของผู้เล่นในการ
ตอบสนองความต้องการของสถาบันในการฝึกฝน
นักกีฬาเพื่อส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาใน
รายการการแข่งขันต่างๆ นอกจากนี้การฝึกฝน
ทักษะที่มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้นักกีฬา
หรือผู้เรียนเกิดการพัฒนาฝีมือครอบคลุมทักษะที่
จำาเป็น ในการเล่นก็จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป กีฬาเปตองเป็นกีฬาประเภทบุคคล ที่มี
รายการการแข่งขันเกือบทุกระดับ เล่นได้ทุกเพศ
ทุกวัยและไม่เสียเปรียบกันมากนัก ซึ่งหัวใจของ
การเล่นกีฬาเปตองนั้นจึงอยู่ที่การควบคุมจิตใจ 
สมาธิให้มีความมั่นคงระหว่างสายตากับการกะ
ระยะ น้ำาหนักการโยนที่สัมพันธ์กัน ช่วยส่งเสริม
ความเจริญงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
จิตใจ และสติปัญญา ได้เป็นอย่างดีกีฬาเปตอง
เป็นกีฬาที่เล่นง่าย แต่จะให้มีความชำานาญนั้นก็
ไมใ่ชเ่รือ่งทีง่า่ยนัก ซึง่การเลน่ประกอบด้วยผูเ้ลน่ 2 
ฝ่ายๆ ละ 1 คน (ประเภทบุคคลเดี่ยว) หรือ 2-3 
คน (ประเภทคู่ หรือทีม) ผู้เล่นต้องพยายามโยน
ลูกเปตองให้เข้าใกล้ลูกเป้าให้มากที่สุดในแต่ละ
เกมส์ โดยจะใช้วิธีการใดก็ได้ภายใต้กฎกติกา เช่น 
พยายามโยนลูกเข้าใกล้ลูกเป้ามากที่สุด การตัด
แต้มของคู่ต่อสู้เพื่อให้คู่ต่อสู้เสียคะแนน การเขี่ย
ลกูเป้า เป็นต้น โดยใช้ทกัษะตา่งๆ ของกฬีาเปตอง 
และผลการแพ้ชนะจะนับคะแนนการแข่งขันฝ่าย

ใดมีคะแนนรวมถึง 11 แต้มก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ 

ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
มีการเรียนการสอนกีฬาเปตองมาโดยตลอด 
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนเปตอง อาทิเช่น 
รายวิชาเลือกเอก รหัส 281-168 ทักษะและวิธี
สอนเปตอง 281-370 การเป็นผู้ฝึกสอนและ
กรรมการเปตอง รายวิชาเลือกเสรี 281-220 
เปตอง และฝึกนักกีฬาเปตองของมหาวิทยาลัย 
แต่ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอน การ
ฝึกทักษะนักกีฬาเปตอง ในภาควิชาพลศึกษาที่
สำาคัญและจำาเป็นอย่างยิ่ง คือ การขาดแบบฝึก
ทักษะที่มีความเป็นมาตรฐานผ่านกระบวนการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัย หรือการจัดเป็นระบบ บวกกับ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปตองระดับ
ปริญญาตรีทั่วไป หรือนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา
ที่จะต้องออกไปประกอบวิชาชีพครูเป็นหลัก จะ
ต้องสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ การมีแบบฝึก
ทกัษะทีม่คีวามเชือ่ถอืไดผ้า่นการศกึษาคน้ควา้วจิยั 
การทดลองใช้จึงเป็นสิ่งที่สำาคัญที่ช่วยในการเสริม
สรา้งทกัษะกฬีาเปตองไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ดงั
ที ่การกฬีาแหง่ประเทศไทย (2554: 39) ไดก้ลา่ว
ว่า การทีจ่ะสามารถเลน่กฬีาเปตองใหม้ฝีมีอือยูใ่น
ระดับแนวหน้าได้นั้น นอกจากจะต้องศึกษากติกา
การเล่นเปตองให้เข้าใจและแม่นยำา รวมทั้งศึกษา
ถึงเทคนิคทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการเล่นแล้ว จะต้อง
เรียนรู้ถึงเทคนิคการฝึกทักษะในการเล่น เพราะ
จะเป็นแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการเล่นให้สูงยิ่งขึ้น สอดคล้องกับคำาอธิบาย
รายวิชาเลือกเสรี 281-220 เปตอง ที่ว่ามุ่งให้ผู้
เรียนเกิดความรู้เบื้องต้นและทักษะในกีฬาเปตอง  
แบบฝึกปฏบิตั ิกตกิาและการแข่งขัน (มหาวิทยาลยั
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 2555) อันจะ
ส่งผลต่อการฝึกนักกีฬา การพัฒนาการเรียนการ
สอนใหม้ปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิการออกกำาลงักาย 
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จากการฝึก ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
และเป็นขั้นเป็นตอนตามลำาดับทักษะที่นักศึกษา
ควรทราบเช่นเดียวกับ นิพนธ์ นครภักดี และ
อเนก ภูก๊ก (ม.ป.ป: 12-13) ที่กล่าวว่า การฝึก
กีฬาเปตองขั้นพื้นฐานนักกีฬาจำาเป็นอย่ายิ่งที่จะ
ต้องเรียนรู้และทำาความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐาน
ในการเล่น ซึ่งประกอบด้วย การบริหารร่างกาย
ก่อนและหลังการฝึก ลักษณะการจับลูกเปตอง 
หลักการบังคับลูกเปตอง แรงที่มาแห่งการตีลูก
เปตอง ลักษณะท่าทางของการตีลูกเปตอง เป้า
หมายและรูปแบบในการเขา้และตลีกูเปตอง สมาธ ิ
กำาลังกาย พลังจิตและการควบคุมอารมณ์ ความ
เชื่อมั่นในตนเอง การอ่านเกมส์ การแก้เกมส์ ทั้ง
เกมส์รุกและรับ พื้นฐานการเล่นเทคนิคต่างๆ ใน
การเล่นเดี่ยว คู่ และทีม 3 คน กติกาเปตอง การ
ฝึกทักษะการเล่นที่จำาเป็นมีองค์ประกอบที่สำาคัญ 
คือ การบริหารร่างกาย การฝึกโยนลูกเปตองแบบ
ต่างๆ (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2554: 39) 
จากเหตุผลข้างต้นดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความ
สำาคญัของการสรา้งแบบฝกึทกัษะกฬีา กฬีาเปตอง
สำาหรับนักศึกษาเพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงการฝึกนักกีฬา
เปตองให้มีทักษะการเล่นต่างๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศกึษาผลการฝกึทกัษะกฬีาเปตองของ

กลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการ

2. ฝึกโปรแกรมปกติ และแบบฝึกปกติ
เพียงอย่างเดียว

3. เปรยีบเทยีบผลการฝกึ 8 สปัดาห ์ของ
กลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการ

4. ฝึกโปรแกรมปกติ กับกลุ่มท่ีฝึกด้วย
โปรแกรมการฝึกเพียงอย่างเดียว

สมมติฐานการวิจัย
1. ผลการทดสอบทกัษะกฬีาเปตอง หลงั

การฝึกของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น

2. ร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกติกับกลุ่ม
ที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติเพียงอย่างเดียวมี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05

วิธีดำาเนินการวิจัย
กลุ่ มประชากร เป็ นนั กศึ กษาหญิ ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 281-220 เปตอง 
(petongue) ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี จำานวน 6 กลุ่ม 240 คน 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
นักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตปตัตาน ีทีล่งทะเบยีนเรยีน รายวชิา 281-
220 เปตอง (petongue) ในภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จำานวน 40 คน โดยใช้การ
สุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) เลือก
นักศึกษาที่มีความสามารถใกล้เคียงกัน

	 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา เป็นแบบฝึก
ทักษะกีฬาเปตอง ทั้งหมด 3 รายการ จำานวน 20 
แบบฝึก ประกอบด้วย 

- แบบฝึกทักษะลูกเลียด มี 5 แบบฝึก 
คือ 

1. การฝึกโยนลูกเลียดวางระยะ เป็นการ
ฝกึโยนลกูเลยีด (ใหล้กูตกในระยะ 3 เมตร กอ่นลกู
เคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยนของทุกตำาแหน่ง
การโยน คือ 6 7 8 9 และ 10) การโยนจะใช้การ
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นั่ง หรือยืนโยนก็ได้โดยให้ฝึกการโยนตำาแหน่งละ 
3 ลูก ให้อยู่ในวงกลมอย่างน้อย 2 ลูก จึงจะถือว่า
ผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 10-6 เมตร ก็ได้ 
โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของ
การฝึก เพื่ออบอุ่นร่างกาย และเรียกความมั่นใจ
ในการโยนลูกเลียดในแต่ละระยะ

2. การฝึกโยนลูกเลียดเพื่อความชำานาญ 
เป็นการฝึกโยนลกูเลยีด (ใหล้กูตกในระยะ 3 เมตร 
ก่อนลูกเคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยนของทุก
ตำาแหน่งการโยน คือ 6 7 8 9 และ 10) การโยน
จะใช้การน่ัง หรือยืนโยนก็ได้โดยให้ฝึกการโยน
ระยะ 6 เมตร ให้เข้าในวงกลมเป้าหมาย 5 ลูก
ติดต่อกัน ระยะ 7 เมตร ใหเ้ขา้ในวงกลมเปา้หมาย 
4 ลูกติดต่อกัน ระยะ 8 เมตร ให้เข้าในวงกลม
เป้าหมาย 3 ลูกติดต่อกัน ระยะ 9 เมตร ให้เข้าใน
วงกลมเป้าหมาย 2 ลูกติดต่อกัน ระยะ 10 เมตร 
ให้เข้าในวงกลมเป้าหมาย 1 ลูก ให้ได้ตามจำานวน
ทีก่ำาหนดจงึจะถอืวา่ผา่น เริม่จาก 6-10 เมตร หรอื 
10-6 เมตร ก็ได้ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกความชำานาญ และ
เรยีกความมัน่ใจในการโยนลกูเลยีดในแตล่ะระยะ

3. การฝึกโยนลูกเลียดกำาหนดตำาแหน่ง 
เป็นการฝึกโยนลกูเลยีด (ใหล้กูตกในระยะ 3 เมตร 
ก่อนลูกเคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยนของทุก
ตำาแหน่งการโยน คือ 6 7 8 9 และ 10 เมตร ของ
แถวที่ 1 2 และ 3) การโยนจะใช้การนั่ง หรือยืน
โยนก็ได้โดยให้ฝึกการโยนระยะ 6 7 8 9 และ 10 
เมตร ของแถวที่ 1 2 และ 3 ตำาแหน่งละ 1 ลูก 
จนครบทุกตำาแหนง่ จงึจะถอืวา่ผา่น เริม่จาก 6-10 
เมตร หรือ 10-6 เมตร ของแถวใดก่อนก็ได้ โดย
ผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของการ
ฝึก เพื่อฝึกความคุ้นเคยของน้ำาหนักลูก และการ
กำาหนดจุดของตำาแหน่งต่างๆ ของสนาม 

4. การฝึกโยนลูกเลียดต่อเนื่อง เป็นการ
ฝกึโยนลกูเลยีด (ใหล้กูตกในระยะ 3 เมตร กอ่นลกู

เคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยนของทุกตำาแหน่ง
การโยน คือ 6 7 8 9 และ 10 เมตร) การโยนจะ
ใช้การนั่ง หรือยืนโยนก็ได้โดยให้ฝึกการโยนระยะ 
6 7 8 9 และ 10 เมตร จากนั้นโยนต่อ จากระยะ 
10 9 8 7 และ 6 เมตร ต่อเนื่องกันตำาแหน่งละ 
1 ลูก ห้ามพลาด หากพลาดต้องกลับไปเริ่มใหม่ 
จึงจะถือว่าผ่าน โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกความคุ้นเคยของน้ำา
หนักลูก และความต่อเนื่องของตำาแหน่งต่างๆ

5. การฝึกโยนลูกเลียดคู่ไร่ระยะ เป็นการ
ฝกึโยนลกูเลยีด (ใหล้กูตกในระยะ 3 เมตร กอ่นลกู
เคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยนของทุกตำาแหน่ง
การโยน คือ 6 7 8 9 และ 10) การโยนจะใช้
การนั่ง หรือยืนโยนก็ได้โดยให้ฝึกการโยนระยะ 6 
7 8 9 และ 10 เมตร ให้เข้าในวงกลมเป้าหมาย
ที่ 1 2 และ 3 จำานวน 2 ลูก ของทุกระยะ ห้าม
พลาดจึงจะถือว่าผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 
10-6 เมตร ก็ได้ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก
ประโยชนข์องการฝกึ เพือ่ฝกึการกำาหนดระยะและ
ฝึกการโยนเลียดเกาะกลุ่มในแต่ละระยะ

- แบบฝกึทกัษะลกูโดง่ ม ี5 แบบฝกึ คอื

6. การฝึกโยนลูกโด่งวางระยะ เป็นการ
ฝึกโยนลูกโด่ง (ให้ลูกตกในระยะ 4.5-5.5 เมตร 
ก่อนลูกเคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยนของทุก
ตำาแหน่งการโยน คือ 6 7 8 9 และ 10) การ
โยนจะใช้การนั่ง หรือยืนโยนก็ได้โดยให้ฝึกการ
โยนตำาแหน่งละ 3 ลูก ให้อยู่ในวงกลมอย่างน้อย 
2 ลูก จึงจะถือว่าผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 
10-6 เมตร ก็ได้ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชนข์องการฝกึ เพือ่อบอุน่รา่งกาย และเรยีก
ความมั่นใจในการโยนลูกโด่งในแต่ละระยะ

7. การฝึกโยนลูกโด่งเพื่อความชำานาญ 
เป็นการฝึกโยนลูกโด่ง (ให้ลูกตกในระยะ 4.5-5.5 
เมตร ก่อนลูกเคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยน
ของทุกตำาแหน่งการโยน คือ 6 7 8 9 และ 10) 
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การโยนจะใชก้ารนัง่ หรอืยืนโยนกไ็ด้โดยใหฝ้กึการ
โยนระยะ 6 เมตร ใหเ้ขา้ในวงกลมเปา้หมาย 5 ลกู
ติดต่อกัน ระยะ 7 เมตร ใหเ้ขา้ในวงกลมเปา้หมาย 
4 ลูกติดต่อกัน ระยะ 8 เมตร ให้เข้าในวงกลม
เป้าหมาย 3 ลูกติดต่อกัน ระยะ 9 เมตร ให้เข้าใน
วงกลมเป้าหมาย 2 ลูกติดต่อกัน ระยะ 10 เมตร 
ให้เข้าในวงกลมเป้าหมาย 1 ลูก ให้ได้ตามจำานวน
ทีก่ำาหนดจงึจะถอืวา่ผา่น เริม่จาก 6-10 เมตร หรอื 
10-6 เมตร ก็ได้ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกความชำานาญ และ
เรียกความมั่นใจในการโยนลูกโด่งในแต่ละระยะ

8. การฝกึโยนลกูโดง่บงัคับเสน้สามระยะ 
เป็นการฝึกโยนลูกโด่ง (ให้ลูกตกในบริเวณจุดตก
หน้า กลาง และหลัง ก่อนลูกเคลื่อนตัวไปหาเป้า
หมายการโยนของทุกตำาแหน่งการโยน คือ 6 7 8 
9 และ 10) การโยนจะใช้การนั่ง หรือยืนโยนก็ได้
โดยให้ฝึกการโยนตำาแหน่งละ 3 ลูก คือ โยนจุด
ตกหน้า 1 ลูก จุดตกกลาง 1 ลูก และจุดตกหลัง 
1 ลูก ให้อยู่ในวงกลมอย่างน้อย 2 ลูก จึงจะถือว่า
ผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 10-6 เมตร ก็ได้ 
โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของ
การฝึก เพื่อฝึกการกะระยะโดยลูกโด่ง และการ
ควบคุมน้ำาหนักในแต่ละระยะ

9. การฝึกโยนลูกโด่งคู่ไล่ระยะ เป็นการ
ฝึกโยนลูกโด่ง (ให้ลูกตกในระยะ 4.5-5.5 เมตร 
ก่อนลูกเคลื่อนตัวไปหาเป้าหมายการโยนของทุก
ตำาแหน่งการโยน คือ 6 7 8 9 และ 10) การโยน
จะใช้การน่ัง หรือยืนโยนก็ได้โดยให้ฝึกการโยน
ตำาแหน่งละ 2 ลกู คือ โยนใหเ้ขา้อยู่ในวงกลมใหไ้ด ้
2 ลูก จึงจะถือว่าผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 
10-6 เมตร ก็ได้ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกการกะระยะการโยน
ลกูโดง่ และการควบคุมน้ำาหนกัในแตล่ะระยะสูจ่ดุ
หมายที่ต้องการ

10. การฝึกโยนลูกโด่งระยะโด่งบังคับ
ระยะ เป็นการฝึกโยนลูกโด่ง (ให้ลูกตกเป้าหมาย
การโยนที่ 1 2 และ 3 ของทุกตำาแหน่งการโยน 
คอื 8 9 และ 10) การโยนจะใชก้ารนัง่ หรอืยนืโยน
กไ็ดโ้ดยใหฝ้กึการโยนใหเ้ขา้ไปในวงกลมเปา้หมาย
การโยนใหไ้ด ้ตำาแหนง่วงกลมละ 1 ลกู จงึจะถอืว่า
ผ่าน เริ่มจาก 8-10 เมตร หรือ 10-8 เมตร ก็ได้
โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของ
การฝึก เพื่อฝึกความแม่นในจุดตกนั้นๆ และการ
ควบคุมน้ำาหนักการปล่อย ในแต่ละระยะ

- แบบฝึกทักษะลูกตี มี 10 แบบฝึก คือ

11. การฝึกโยนลูกตีเคาะ เป็นการฝึก
โยนลูกตี (ตั้งลูกเป้าหมายสีดำาไว้ตรงบริเวณขอบ
วงกลมเป้าหมายจากนั้นโยนลูกเปตองให้กระทบ
ลูกสีดำาแล้วเคลื่อนเข้าไปในวงกลมเป้าหมายทั้ง
สองลกู ทำาในทกุตำาแหนง่การโยนคอื 6 7 8 9 และ 
10) การโยนจะใช้การนั่ง หรือยืนโยนก็ได้ โดยให้
ฝึกการโยนให้เข้าไปในวงกลมเป้าหมายตำาแหน่ง
วงกลมละ 1 ลูก จึงจะถือว่าผ่าน เริ่มจาก 6-10 
เมตร หรอื 10-6 เมตร กไ็ด ้โดยผูค้วบคมุเปน็ผูน้บั
จำานวนลกู ประโยชนข์องการฝกึ เพือ่ฝกึการตเีคาะ 
และการควบคุมน้ำาหนักการปล่อย ในแต่ละระยะ

12. การฝึกโยนลูกตีไล่ระยะ เป็นการฝึก
โยนลกูต ี(ตัง้ลกูเปา้หมายเปน็แนวเสน้ตรง จำานวน 
5 ลกู จากนัน้โยนลกูเปตองใหก้ระทบลกูเปา้หมาย 
ตำาแหนง่การโยนระยะ 6 เมตร ตใีหไ้ด ้5 ลกู ระยะ 
7 เมตร ตีให้ได้ 4 ลูก ระยะ 8 เมตร ตีให้ได้ 3 
ลูก ระยะ 9 ตีให้ได้ 2 ลูก และระยะ 10 เมตร ตี
ให้ได้ 1 ลูก) การโยนจะใช้การนั่ง หรือยืนโยนก็ได้ 
โดยการโยนในทกุระยะไมจ่ำาเปน็ตอ้งตดิตอ่กนั แต่
ให้จำานวนลูกครบในแต่ละระยะ โดยผู้ควบคุมเป็น
ผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกการ
ตีลูกแบบถึงตัว และความแม่นยำาในการปล่อย
แต่ละระยะ 
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13. การฝกึโยนลกูตแีบบคงที ่เปน็การฝกึ
โยนลกูตี (ต้ังลกูเปา้หมายเปน็แนวเสน้ตรง จำานวน 
5 ลกู จากนัน้โยนลกูเปตองใหก้ระทบลกูเปา้หมาย 
ตำาแหน่งการโยนระยะ 6 7 8 9 และ 10 เมตร 
ระยะละ 3 ลูก) การโยนจะใช้การนั่ง หรือยืนโยน
ก็ได้ โดยการโยนในทุกระยะไม่จำาเป็นต้องติดต่อ
กัน แต่ให้จำานวนลูกครบในแต่ละระยะ โดยผู้
ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของการฝึก 
เพื่อฝึกการตีลูกแบบถึงตัว และความแม่นยำาให้
คงที่ในการปล่อยแต่ละระยะ

14. การฝึกโยนลูกตีบน-ล่าง เป็นการฝึก
โยนลูกตี (ต้ังลูกเปา้หมาย จำานวน 2 แถว ตามเปน็
แนวเส้นตรง จำานวน 6 ลูก แถวบน 3 ลูก แถวล่าง 
3 ลกู จากนัน้โยนลกูเปตองใหก้ระทบลกูเปา้หมาย 
ตำาแหน่งการโยนระยะ 6 7 8 9 และ 10 เมตร ให้
ฝึกตีแถวบน ระยะละ 3 ลกู จากนัน้ โยนลกูเปตอง
ใหก้ระทบลกูเปา้หมาย ตำาแหนง่การโยนระยะ 10 
9 8 7 และ 6 เมตร ให้ฝึกตีแถวล่าง ระยะละ 3 
ลูก) การโยนจะใช้การน่ัง หรือยืนโยนก็ได้ โดย
การโยนในทุกระยะต้องพยายามตีให้ครบลูกเป้า
หมายทั้ง 3 ลูก โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกการตีลูกแบบถึงตัว 
และความแม่นยำาที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง

15. การฝึกโยนลูกซ้าย-ขวา เป็นการฝึก
โยนลูกตีซ้าย-ขวา (ตั้งลูกเป้าหมายตามเป็นแนว
เส้นตรง จำานวน 4 ลูก ด้านซ้าย 2 ลูก ด้านขวา 
2 ลูก แต่ละลูกห่างกัน 10 เซนติเมตร ด้านซ้าย
และด้านขวาห่างกัน 50 เซนติเมตร จากนั้นโยน
ลูกเปตองให้กระทบลกูเปา้หมาย ตำาแหนง่การโยน
ระยะ 6 7 8 9 และ 10 เมตร ให้ฝึกตีระยะละ 4 
ลกู คอืดา้นซา้ย และด้านขวา) การโยนจะใช้การนัง่ 
หรือยืนโยนก็ได้ โดยการโยนในทุกระยะของถูกลง
ต้องไม่ไปกระทบลกูอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้งโดยผูค้วบคมุ
เป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึก
การตีลูกแบบถึงตัว และความแม่นยำาที่ใกล้เคียง

สถานการณ์จริง

16. การฝึกโยนลูกตีแตกคู่ เป็นการฝึก
โยนลูกตี (ตั้งลูกเป้าหมายตามเป็นแนวเส้นตรง 
จำานวน 4 ลูก ด้านซ้าย2 ลูก ด้านขวา 2 ลูก 
แต่ละลูกติดกัน ด้านซ้ายและด้านขวาห่างกัน 50 
เซนตเิมตร จากนัน้โยนลกูเปตองใหก้ระทบลกูเปา้
หมายลูกคู่ โดยกระทบทั้ง 2 คู่แยกออกจากกัน 
ตำาแหน่งการโยนระยะ 6 7 8 9 และ 10 เมตร ให้
ฝึกตีทุกระยะ ระยะละ 1 ครั้ง) การโยนจะใช้การ
นัง่ หรอืยนืโยนกไ็ด ้โดยการโยนในทกุระยะของลกู
ตอ้งแยกออกจากกัน โดยผู้ควบคมุเปน็ผู้นบัจำานวน
ลูก ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกการตีลูกแบบถึง
ตัว และความแม่นยำาที่ใกล้เคียงสถานการณ์จริง

17. การฝึกโยนลูกวางเพื่อตี เป็นการ
ฝึกโยนลูกตี (ตั้งลูกไว้ตรงบริเวณขอบวงกลมเป้า
หมายจากนั้นโยนลูกเปตองเข้าไป 2 ลูก แล้วตีลูก
ที่อยู่ใกล้ลูกเป้ามากที่สุด ให้ฝึกทำาในทุกตำาแหน่ง
การโยนคือ 6 7 8 9 และ 10) การโยนจะใช้การ
นั่ง หรือยืนโยนก็ได้ โดยให้ฝึกการโยนตำาแหน่งละ 
1 ครั้ง จึงจะถือว่าผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 
10-6 เมตร ก็ได้ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชน์ของการฝึก เพื่อฝึกการวางลูก และตีลูก 
และการควบคุมน้ำาหนักการปล่อย ในแต่ละระยะ 
ความแม่นยำาและความมั่นใจ

18. การฝึกโยนลกูตตีดิในวงกลม เปน็การ
ฝึกโยนลูกตี (วางลูกเปตองในวงกลมเป้าหมาย 
จำานวน 2 ลูก จากนั้นตีลูกเปตองลูกใดก็ได้ท่ีอยู่
ติดกัน ให้ฝึกทำาในทุกตำาแหน่งการโยนคือ 6 7 8 
9 และ 10) การโยนจะใช้การนั่ง หรือยืนโยนก็ได้ 
โดยให้ฝึกการโยนตำาแหน่งละ 1 ครั้ง จึงจะถือว่า
ผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 10-6 เมตร ก็ได้
โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์ของ
การฝึก เพื่อฝึกการตีลูกขั้นสูง ความแม่นยำาและ
ความมั่นใจ
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19. การฝึกโยนลูกตีตำาแหน่งและระยะ
ที่แตกต่างกัน เป็นการฝึกโยนลูกตี (วางตำาแหน่ง
วงกลมเป้าหมาย 3 วง ในระยะที่แตกต่างกัน คือ 
ระยะ 6 เมตร วางขวางสนามตรงกลาง วงกลม
ระยะ 8 เมตร วางด้านซ้าย และวงกลมระยะ 10 
เมตร วางด้านขวา โยนลูกเข้าไปในวงกลมเป้า
หมาย ระยะละ 1 ลูก จากนั้นตีลูกที่โยนเข้าไป
คร้ังแรกให้ได ้การโยนจะใช้การนัง่ หรอืยืนโยนกไ็ด ้
โดยให้ฝึกตีระยะละ 1 ครั้ง จึงจะถือว่าผ่าน เริ่ม
จาก โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก ประโยชน์
ของการฝึก เพื่อฝึกการตีลูกขั้นสูง ความแม่นยำา
และความมั่นใจในระยะที่แตกต่างกัน

20. การฝึกโยนลูกวางตีสองคะแนน 
เป็นการฝึกโยนลูกวางหรือตี (โยนลูกเข้าไปใน
วงกลมเป้าหมาย จำานวน 2 ลูกโดยให้คิดว่าเป็น
ลกูของคูต่่อสู ้จากนัน้จะตหีรอืวางกไ็ด้ในลกูทีส่าม
และสี่ ฝึกการแก้ปัญหาและจำาลองสถานการณ์
เพื่อให้ตนเองได้สองคะแนน) การโยนจะใช้การ
นั่ง หรือยืนโยนก็ได้ โดยให้ฝึกการโยนตำาแหน่งละ 
1 ครั้ง จึงจะถือว่าผ่าน เริ่มจาก 6-10 เมตร หรือ 
10-6 เมตร ก็ได้ โดยผู้ควบคุมเป็นผู้นับจำานวนลูก 
ประโยชน์ของการฝกึ เพ่ือฝกึการวางหรอืตลีกู การ
อ่านเกม ความแม่นยำาและความมั่นใจ 

แบบทดสอบทักษะกีฬ�เปตอง จำ�นวน 
6 ร�ยก�ร ประกอบด้วย

การทดสอบทักษะการโยนลูกเลียด คือ 
การทดสอบลักษณะการโยนลกูเปตองใน ตำาแหนง่
ยืนหรือนั่งโยนลงไปสัมผัสพื้นสนามในระยะ
ไม่เกิน 3 เมตร (ลูกเปตองตกถึงพ้ืนต่ำาเส้น 3 
เมตร) เป็นแนวราบไปลูกเปตองเคลื่อนตัวไปกับ
พื้นสนามจนถึงลูกเป้าเพื่อเข้าเกาะกลุ่มกับลูก 
เปตองลูกอื่น

การทดสอบทักษะการโยนลูกโด่งระยะ
กึ่งโด่ง คือ การทดสอบลักษณะการโยนลูกเปตอง
ในตำาแหน่งยืนโยนหรือนั่งโยน โดยโยนลูกเปตอง

ให้ลอยสูงจากพื้นไปตกที่เป้าหมายในระยะ 5-6 
เมตร จากวงกลมตำาแหนง่ยนืโยน ลกูเปตองเคลือ่น
เข้าหาลูกเป้าเพื่อเข้าเกาะกลุ่มกับลูกเปตองลูก
อื่นๆ

การทดสอบทักษะการโยนลูกโด่งระยะ
กึ่งโด่ง คือ การทดสอบลักษณะการโยนลูกเปตอง
ในตำาแหน่งยืนโยนหรือนั่งโยน โดยโยนลูกเปตอง
ให้ลอยสูงจากพื้นไปตกที่เป้าหมายในระยะ 6-7 
เมตร จากวงกลมตำาแหนง่ยนืโยน ลกูเปตองเคลือ่น
เข้าหาลูกเป้าเพื่อเข้าเกาะกลุ่มกับลูกเปตองลูก
อื่นๆ

การทดสอบทักษะการโยนลูกตีแบบเลีย
ด คือ การทดสอบลักษณะการโยนลูกเปตองใน
ตำาแหนง่ยนืโยนใหไ้ปสมัผสั หรอืกระทบลกูเปตอง
ที่ได้กำาหนดไว้ ลูกละหนึ่งคะแนน มีจำานวน 3 ลูก 
โดยลกัษณะลกูเคลือ่นทีเ่ลยีดไปกบัพืน้สนาม ตาม
ภาพประกอบที่ 24 

การทดสอบทักษะการโยนลูกตีแบบสอง
จังหวะ หมายถึง การทดสอบลักษณะการโยนลูก
เปตองในตำาแหนง่ยนืโยนใหไ้ปสมัผสั หรอืกระทบ
ลูกเปตองที่ได้กำาหนดไว้ ลูกละหนึ่งคะแนน มี
จำานวน 3 ลูก โดยโยนลูกเปตองให้ตกพื้นสนาม
ในตำาแหน่งที่กำาหนด และกระดอนไปกระทบลูก
เปตองที่ต้องการ

การทดสอบทักษะการโยนลูกตีแบบถึง
ตัว คือ การทดสอบลักษณะการโยนลูกเปตอง
ในตำาแหน่งยืนโยนให้ไปสัมผัส หรือกระทบ
ลูกเปตองที่ได้กำาหนดไว้ ลูกละหนึ่งคะแนน  
มจีำานวน 3 ลกู โดยลกัษณะการโยนผูโ้ยนตอ้งโยน
ลูกเปตองให้กระทบลูกที่ต้องการ

	 ข้อจำากัดในการวิจัย	

ผู้วิจัยไม่ได้ควบคุมเรื่องอาหาร การพัก
ผ่อน และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวัน
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ขั้นตอนการสร้าง และการหาคุณภาพ
แบบฝึกทักษะกีฬาเปตอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารตำารา วิดีโอการ
เลน่ งานวจิยั และสอบถามผูท้ีเ่กีย่วขอ้งซึง่ผูว้จิยัได้
เรยีบเรยีงลำาดบัวิธกีารฝกึและการทดสอบ อปุกรณ์
ที่ต้องใช้ และการคิดคะแนน ได้แบบฝึกทักษะการ
โยนลูกเลียด ลูกโด่ง และลูกตี รวม 20 แบบฝึก

2. นำาแบบฝึกทักษะกีฬาเปตองเสนอต่อ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพลศึกษา จำานวน 5 คน ประกอบ
ด้วย หัวหน้าภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
หวัหนา้กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หวัหน้าศนูยพ์ฒันากฬีาและสขุภาพ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ผู้อำานวยการศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย (กกท.) จังหวัดปัตตานีและอาจารย์
ผูค้วบคมุทมีเปตองมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลาเพ่ือ
หาค่าดชันีความ สอดคลอ้ง (IOC) และคดัเลอืกคา่
ความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.50 – 1.00 โดยใช้สตูรหา
คา่ความเทีย่งตรง (พวงรตัน์ ทวรีตัน์, 2538: 117) 

3. นำาแบบฝกึทกัษะกฬีาเปตองไปทดลอง
ใช้ (try-out) เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) 
จากนักศึกษารายวิชาเปตอง จำานวน 30 คน นำา
ผลที่ได้มาตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกโดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (coefficient alpha)  

ครอนบาค (cronbach. อ้างถึง พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2538:125-126) กำาหนดค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 
0.60 ข้ึนไป แล้วนำาแบบฝึกทักษะไปดำาเนินการ
ทดลองกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี จำานวน 30 คน ตามโปรแกรมที่
กำาหนด แล้วนำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล

	 การเตรียมการก่อนการฝึก

1. คัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการ
ศึกษา 2555 เพื่อเข้ารับการฝึก จำานวน 40 คน 
ที่มีความสามารถเท่ากันหรือใกล้เคียงกัน โดยใช้
แบบทดสอบทกัษะกฬีาเปตองเพือ่จดัอนัดบัความ
สามารถของนกัศกึษา ผู้เขา้รบัการฝึกเขา้รบัการฝึก
ด้วยความตั้งใจ และสมัครใจ

2. อธิบายให้กลุ่มตัวอย่างได้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยโปรแกรมการฝึกทักษะ
ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม

3. จัดเตรียมเอกสาร และอุปกรณ์ที่ระบุ
ไว้ในการทดลอง ตลอดจนควบคุมเวลาและการ
ฝึกให้เป็นไปตามโปรแกรมที่กำาหนด ดังตาราง 1

4. ผู้วิจัยควบคุมการฝึกด้วยตนเอง วัน
จันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น.
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ต�ร�ง 1 ตารางการฝึกทักษะกีฬาเปตองของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการฝึก
โปรแกรมปกติ (กลุ่ม 1) และกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติเพียงอย่างเดียว (กลุ่ม 2)

จุดมุ่งหม�ย
วัน

กิจกรรมร�ยก�รก�รฝึก
โปรแกรมก�รฝึกสัปด�ห์ที่ 1-8 (ครั้งละ 2 ชั่วโมง)

(เวล�)
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2

การฝึก
ทักษะ
ตามแบบฝึก
ที่ 1-20 โดย
เน้นฝึกการ
โยนลูกเลียด 
และโด่ง

การฝึกทักษะ
การโยนลูก
เลียด

จันทร์

-พูดคุย นำาเข้าสู่รายละเอียดการฝึก 1 นาที

-การอบอุ่นร่างกาย 4 นาที

-การฝึกทำาสมาธิ ควบคุมจิตใจ 2 นาที

-การฝึกทักษะตามจุดมุ่งหมาย 50 นาที

-พักการฝึก 5 นาที

-การฝึกทักษะตามจุดมุ่งหมาย (ต่อ) 50 นาที

-การฝึกทำาสมาธิ ทบทวนสิ่งเรียนไป 2 นาที

-การคลายกล้ามเนื้อ 4 นาที

-ตรวจสอบความเรียบร้อย ทำาความสะอาด เก็บอุปกรณ์ 2 นาที

การฝึกทักษะ
ทักษะการโยน
ลูกโด่ง

พุธ

-พูดคุย นำาเข้าสู่รายละเอียดการฝึก 1 นาที

-การอบอุ่นร่างกาย 4 นาที

-การฝึกทำาสมาธิ ควบคุมจิตใจ 2 นาที

-การฝึกทักษะตามจุดมุ่งหมาย 50 นาที

-พักการฝึก 5 นาที

-การฝึกทักษะตามจุดมุ่งหมาย (ต่อ) 50 นาที

-การฝึกทำาสมาธิ ทบทวนสิ่งเรียนไป 2 นาที

-การคลายกล้ามเนื้อ 4 นาที

-ตรวจสอบความเรียบร้อย ทำาความสะอาด เก็บอุปกรณ์ 2 นาที

การฝึก
ทักษะ 
ตามแบบฝึก
ที่ 1-20 โดย
เน้นฝึกการ
โยนลูกตี

การฝึกทักษะ
ทักษะการโยน 
ลูกตี

ศุกร์

-พูดคุย นำาเข้าสู่รายละเอียดการฝึก 1 นาที

-การอบอุ่นร่างกาย 4 นาที

-การฝึกทำาสมาธิ ควบคุมจิตใจ 2 นาที

-การฝึกทักษะตามจุดมุ่งหมาย 50 นาที

-พักการฝึก 5 นาที

-การฝึกทักษะตามจุดมุ่งหมาย (ต่อ) 50 นาที

-การฝึกทำาสมาธิ ทบทวนสิ่งเรียนไป 2 นาที

-การคลายกล้ามเนื้อ 4 นาที

-ตรวจสอบความเรียบร้อย ทำาความสะอาด เก็บอุปกรณ์ 2 นาที
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	 การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ชี้แจงรายละเอียดการฝึก จุดมุ่งหมาย 
วิธีการกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำาความเข้าใจ

2. นำาแบบฝึกทักษะกีฬาเปตองที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นที่ผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือไปฝึก
ทักษะ กับกลุ่มทดลอง จำานวน 20 คนและกลุ่ม
ควบคุมที่ฝึกด้วยแบบฝึกปกติเพียงอย่างเดียว 
จำานวน 20 คน

3. ทำาการฝึกทักษะกีฬาเปตองเป็นเวลา 
8 สัปดาห์ๆ ละ 3 วัน (ไม่นับรวมเวลาทดสอบ) 
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ เวลา 17.00-19.00 น. ตาม
โปรแกรมการฝึก และทำาการทดสอบทักษะเพ่ือ
ดูผลการฝึกทักษะ pretest-posttest โดยใช้แบบ
ทดสอบทักษะจำานวน 6 รายการ ประกอบด้วย 
แบบทดสอบทักษะ การโยนลูกเลียด การโยนลูก
โด่งระยะกึ่งโด่ง การโยนลูกโด่งระยะโด่ง การโยน
ลูกตีแบบเลียด การโยนลูกตีแบบ 2 จังหวะ และ
การโยนลูกตีแบบถึงตัว

4. ผูว้จิยัควบคมุการฝกึ และทดสอบดว้ย
ตนเอง

	 การวิเคราะห์ข้อมูล

1. หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) และคัดเลือกข้อที่มีค่าความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.50 – 1.00 โดยใช้สูตรหาค่า
ความเที่ยงตรง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 117) 
ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2. หาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดย
สมัประสทิธิแ์อลฟา (coefficient alpha) ของแบบ
ฝึกทักษะแต่ละรายการ กำาหนดค่าความเช่ือมั่น
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป

3. วเิคราะหข์อ้มลูนำาผลการทดสอบกอ่น
ฝึก (pre-test) และผลการทดสอบหลังการฝึก 
(post-test) มาวิเคราะห์ค่าความแตกต่างภายใน
กลุ่มด้วยสถิติ (paired t-test) และวิเคราะห์หา

คา่ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ดว้ยสถติ ิ(unpaired 
t-test)

ผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการ

ในชั้นเรียน (classroom action research) มี
วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาผลการฝึกทักษะกีฬาเป
องของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วม
กับการฝึกโปรแกรมปกติ และแบบฝึกปกติดพียง
อย่างเดียว 2. ของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัย
สรา้งขึน้รว่มกบัการฝกึโปรแกรมปกต ิกบักลุม่ทีฝ่กึ
ดว้ยโปรแกรมการฝกึเพยีงอยา่งเดยีว กลุม่ตวัอยา่ง
ในการศกึษาครัง้นีเ้ปน็นกัศกึษาหญิงมหาวิทยาลยั
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ลงทะเบียน
เรียน รายวิชา 281-220 เปตอง (petongue) 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำานวน 
40 คน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เลือกนักศึกษาที่มีความสามารถใกล้
เคียงกัน ผู้วิจัยได้ใช้แบบฝึกทักษะกีฬาเปตอง
สำาหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ซึ่งประกอบไป
ด้วยรายการการฝึก จำานวน 3 รายการ คือ แบบ
ฝกึการโยนลกูเลยีด จำานวน 5 แบบฝกึ การโยนลกู
โด่ง จำานวน 5 แบบฝึก การโยนลูกตี จำานวน 10 
แบบฝกึ การทดสอบความสามารถใชแ้บบทดสอบ
ทักษะ จำานวน 6 ทักษะ วิเคราะห์ข้อมูล โดยนำา
ผลการทดสอบกอ่นการฝกึ (pre-test) และผลการ
ทดสอบหลังการฝึก (post-test) มาวิเคราะห์ค่า
ความแตกตา่งภายในกลุม่ดว้ยสถติ ิ(paired t-test) 
และวเิคราะหห์าคา่ความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ดว้ย
สถิติ (unpaired t-test) โดยผู้วิจัยนำาเสนอผลการ
วิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบฝึกทักษะกีฬาเปตองที่สร้างขึ้นมีค่า
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จาก
การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน มีค่า
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ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ทั้ง 20 แบบฝึกทักษะ 
เท่ากับ 0.95 ทุกแบบฝึก

แบบฝึกทักษะกีฬาเปตองที่สร้างขึ้นมีค่า
ความเชื่อมั่น (reliability) จากนักศึกษารายวิชา 
เปตอง 30 คน โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(coefficient alpha) ทั้ง 20 แบบฝึกทักษะเท่ากับ 
0.87 0.84 0.82 0.80 0.67 0.73 0.70 0.67 
0.68 0.68 0.70 0.65 0.64 0.62 0.63 0.61 
0.67 0.67 0.68 และ 0.69 ตามลำาดับ

ผลการทดสอบทักษะกฬีาเปตองของกลุม่
ที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการฝึก
โปรแกรมปกติ มีผลการฝึกทักษะดีขึ้นกว่าก่อน

การฝึก และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

ต�ร�ง 2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนและหลังการฝึกของ กลุ่มที่ฝึกด้วยแบบ
ฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกติ (กลุ่ม 1)

การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนการฝึก การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง หลังการฝึก

รายการการทดสอบทักษะ 
กีฬาเปตอง

คะแนนก่อนการฝึก คะแนนหลังการฝึก

ค่า t ค่า p
ค่าฉลี่ย

สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน

ค่าฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1. การโยนลูกเลียด 5.8500 1.3088 7.3500 1.0399 5.848 0.000
2. การโยนลูกโด่งระยะโด่ง 6.3500 1.1821 7.5000 1.0000 4.721 0.000
3. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 5.9000 1.0208 7.3000 0.8645 7.628 0.000
4. การโยนลูกตีแบบเลียด 5.3000 1.4179 6.7500 1.1641 5.659 0.000
5. การโยนลูกตีแบบสองจังหวะ 4.1000 0.7181 6.0000 1.1239 7.933 0.000
6. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 3.6500 0.9880 6.3000 1.3803 7.414 0.000

* P < 0.05
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ผลการทดสอบทักษะกีฬาเปตองของ
กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมปกติ มีผลการฝึกทักษะดี

ขึน้กวา่กอ่นการฝกึ แตไ่มม่คีวามแตกตา่งทางสถติิ

ต�ร�ง 3 เปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนและหลังการฝึกของ กลุ่มที่ฝึกด้วย
โปรแกรมการฝึกปกติเพียงอย่างเดียว (กลุ่ม 2)

การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนการฝึก การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง หลังการฝึก

รายการการทดสอบทักษะ 
กีฬาเปตอง

คะแนนก่อนการฝึก คะแนนหลังการฝึก

ค่า t ค่า p
ค่าฉลี่ย

สว่นเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. การโยนลูกเลียด 6.0500 1.2763 6.3500 1.3088 1.552 0.137
2. การโยนลูกโด่งระยะโด่ง 6.6500 1.2258 6.7500 1.2085 0.346 0.733
3. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 6.2500 1.2085 6.4000 1.3138 0.825 0.419
4. การโยนลูกตีแบบเลียด 5.4000 1.3917 5.8000 1.3218 1.453 0.163
5. การโยนลูกตีแบบสองจังหวะ 4.4000 0.7539 4.6500 0.8750 1.422 0.171
6. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 3.7000 1.0311 4.3500 0.5871 2.942 0.008

* P < 0.05

ต�ร�ง 4 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทกัษะกฬีาเปตอง กอ่นการฝกึ ของกลุม่ทีฝ่กึดว้ยแบบฝกึทีผู่ว้จิยั
สร้างขึน้รว่มกบัการฝกึโปรแกรมปกต ิ(กลุม่ 1) และกลุม่ทีฝ่กึดว้ยโปรแกรมการฝกึปกตเิพยีง
อย่างเดียว (กลุ่ม 2)

การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกของ กลุ่ม 1 การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกของ กลุ่ม 2

รายการการทดสอบ 
ทักษะกีฬาเปตอง

คะแนนก่อนการฝึก คะแนนก่อนการฝึก
ค่า t ค่า p

ค่าฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ค่าฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. การโยนลูกเลียด 5.8500 1.3088 6.0500 1.2763 0.580 0.569
2. การโยนลูกโด่งระยะโด่ง 6.3500 1.1821 6.6500 1.2258 1.064 0.301
3. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 5.9000 1.0208 6.2500 1.2085 0.941 0.358
4. การโยนลูกตีแบบเลียด 5.3000 1.4179 5.4000 1.3917 0.233 0.818
5. การโยนลูกตีแบบสองจังหวะ 4.1000 0.7181 4.4000 0.7539 1.189 0.249
6. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 3.6500 0.9880 3.7000 1.0311 0.149 0.883

เปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะกีฬา
เปตอง ก่อนการฝึกของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกติกับกลุ่ม

ทีฝ่กึดว้ยโปรแกรมการฝกึปกตเิพยีงอยา่งเดยีว พบ
ว่า ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ
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ต�ร�ง 5 เปรยีบเทยีบผลการทดสอบทกัษะกฬีาเปตอง หลงัการฝกึ ของกลุม่ทีฝ่กึดว้ยแบบฝกึทีผู่ว้จิยั
สร้างขึน้รว่มกบัการฝกึโปรแกรมปกต ิ(กลุม่ 1) และกลุม่ทีฝ่กึดว้ยโปรแกรมการฝกึปกตเิพยีง
อย่างเดียว (กลุ่ม 2)

การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกของ กลุ่ม 1 การทดสอบทักษะกีฬาเปตอง ก่อนการฝึกของ กลุ่ม 2

รายการการทดสอบ 
ทักษะกีฬาเปตอง

คะแนนหลังการฝึก คะแนนหลังการฝึก
ค่า t ค่า p

ค่าฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
ค่าฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

1. การโยนลูกเลียด 7.3500 1.0399 6.3500 1.3088 2.605 0.017
2. การโยนลูกโด่งระยะโด่ง 7.5000 1.0000 6.7500 1.2085 2.116 0.048
3. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 7.3000 0.8645 6.4000 1.3138 2.932 0.009
4. การโยนลูกตีแบบเลียด 6.7500 1.1641 5.8000 1.3218 2.498 0.022
5. การโยนลูกตีแบบสองจังหวะ 6.0000 1.1239 4.6500 0.8750 4.761 0.000
6. การโยนลูกตีแบบถึงตัว 6.3000 1.3803 4.3500 0.5871 6.253 0.000

* P < 0.05

เปรียบเทียบผลการทดสอบทักษะกีฬา
เปตอง หลังการฝึกของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้
วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับการฝึกโปรแกรมปกติกับกลุ่ม
ที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติเพียงอย่างเดียว 
พบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05

อภิปรายผล
ผู้วิจัยอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 

1. การศกึษาผลการฝกึทกัษะกฬีาเปตอง
ของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับ
การฝึกโปรแกรมปกติ นักศึกษามีความสามารถที่
เกิดจากผลการฝึกทักษะดีขึ้น จากผลการทดสอบ
ก่อนการฝึกและหลังการฝึกปรากฏว่า มีผลการ
ฝึกทักษะดีขึ้นกว่าก่อนการฝึก 1 สาเหตุที่เป็น
เช่นน้ีอาจเป็นเพราะนักศึกษาได้รับการฝึกทักษะ
ตามโปรแกรมการฝึกที่หลากหลาย ทั้งทักษะการ
โยนลกูเลยีด ทกัษะการโยนลกูโดง่ และทกัษะการ

โยนลูกตี หลายแบบฝึก แบบฝึกมีความท้าทาย
นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ได้ดี มีความชำานาญมาก
ขึน้ มกีารฝกึทีเ่ปน็ระบบแบบแผนนกัศกึษาใชเ้วลา
ในการฝึกได้เต็มที่ ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ซึ่ง
หากพจิารณาถงึความแตกตา่งของคา่เฉลีย่จากผล
การทดสอบแตล่ะทกัษะทัง้ 6 ทกัษะ เทา่กบั 1.50 
1.15 1.40 1.45 1.90 และ 2.65 ซึ่งสอดคล้อง
กับ เสน่ห์ หอมสะอาด (2548: 34) ที่ได้อภิปราย
ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการฝึกความแข็งแรง
ของแขนที่มีต่อความแม่นยำาในนักกีฬาเปตอง
ชาย ไว้ว่า กลุ่มที่ฝึกตามโปรแกรมการฝึกด้วยน้ำา
หนักควบคู่กับการฝึกโปรแกรมปกติสามารถเพิ่ม
ความแม่นยำาได้ภายหลังการฝึกด้วยผลต่างค่า
เฉลี่ย 3.70 คะแนน แต่ไม่แตกต่างกับช่วงก่อนรับ
การฝึก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความ
สนใจ และตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการฝึกได้ดีอย่าง
สม่ำาเสมอ แต่บางคนยังไม่สามารถควบคุมสมาธิ
และความสนใจของตนเองได้ นอกจากนี้ ธิติพงศ์ 
สกุใส (2547: บทคดัยอ่) ไดส้รปุผลการวจิยั เรือ่ง  
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ผลของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มีต่อความ
สามารถในการโยนลูกเปตอง ไว้ว่า ค่าเฉลี่ยความ 
สามารถในการโยนลกูเปตองของกลุม่ทดลอง ภาย
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 6 และ 8 มีผลที่ดีขึ้นก่อน
การฝึก 

ส่วนการศึกษาผลการฝึกทักษะกีฬา
เปตองของกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกปกติ
เพียงอย่างเดียว จากผลการทดสอบก่อนการฝึก
และหลังการฝึกปรากฏว่า มีผลการฝึกทักษะดีขึ้น
กว่าก่อนการฝึก สาเหตุอาจเป็นเพราะโปรแกรม
การฝึกแบบปกติเพียงอย่างเดียว อาจไม่สร้าง
ความน่าสนใจ ตืน่เตน้ หรอืทา้ทายใหก้บันกัศกึษา
จนส่งผลให้การฝึกไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อมีการเปรียบ
เทยีบทางสถติจิะเห็นวา่มผีลทีดี่ขึน้กวา่กอ่นการฝกึ 
และก็ไม่ชัดเจนจนเห็นความแตกต่าง ยกเว้นการ
ทดสอบการโยนลูกตีแบบถึงตัว (ตีลูกท่ีต้องการ
ให้โดนในจังหวะเดียว) ภายหลังการใช้แบบฝึกพบ
ว่าผลมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยสำาคัญ
ที่ระดับ 0.05 สาเหตุอาจเป็นเพราะทักษะนี้เป็น
ทกัษะทีย่ากถึงแมจ้ะเปน็การฝกึด้วยโปรแกรมการ
ฝึกแบบปกติเพียงอย่างเดียวก็ตาม แต่ทักษะนี้มี
ความท้าทายด้วยตัวของทักษะเอง นักศึกษารู้สึก
สนุก สามารถตั้งสมาธิก่อนการโยนได้ดีขึ้นและ
จะพยายามที่จะทำาให้ได้ จึงมีความต้ังใจในการ
ทดสอบทกัษะน้ี ซึง่หากพิจารณาถงึความแตกตา่ง
ของคา่เฉลีย่ จากผลการทดสอบแตล่ะทกัษะทัง้ 6 
ทักษะ เท่ากับ 0.30 0.10 0.15 0.40 0.25 และ 
0.65 ซึ่งสอดคล้องกับ ธิติพงศ์ สุกใส (2547: 
55-56) ไดว้จิารณผ์ลการวจิยัไวว้า่ ความสามารถ
ในการโยนลูกเปตองของกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยที่
สูงขึ้นในสัปดาห์ที่ 4 6 และ 8 ตามลำาดับ ทั้งนี้
เนื่องจากได้ฝึกทักษะการโยนลูกเปตองเป็นระยะ
เวลานานพอสมควร จึงทำาให้มีทักษะที่ดีขึ้นและมี
ความชำานาญในการแสดงทักษะมากขึ้น นอกจาก
นี้ ดวงใจ ศิริวัฒนาศิลป์และคณะ (2553: 85) 

ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลการฝึกสมาธิตามแนวอา
นาปานสติและการฝึกแบบออโตจีนิกที่มีต่อความ
แม่นยำาในกีฬาเปตอง พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความแม่นยำาในกีฬาเปตองก่อนการฝึก ภายหลัง
การฝึกสัปดาห์ที่ 4 และภายหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 
8 ของกลุม่ควบคมุ มคีา่เฉลีย่คะแนนความแมน่ยำา
ทีเ่พิม่ขึน้ภายหลงัไดร้บัการฝกึ เชน่ เดยีวกบั เสนห่ ์
หอมสะอาด (2548: 35) ที่กล่าวว่า กลุ่มที่ฝึก
ดว้ยโปรแกรมการฝกึเพยีงอยา่งเดยีว สามารถเพิม่
ความแม่นยำาภายหลังรับการฝึกได้ดีกว่าก่อนรับ
การฝึก มีผลต่างค่าเฉลี่ย 1.80 คะแนน แต่ไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการฝึกโดยการโยนลูกเปตองตามโปรแกรม
การฝึก จึงทำาให้เกิดความแข็งแรง รวมท้ังเกิด
ความชำานาญ และคาดคะเนน้ำาหนัก ทิศทางของ
ลกูเปตองได ้สง่ผลใหเ้กดิความแมน่ยำาเพิม่ขึน้กวา่
ก่อนการฝึก แต่ไม่แตกต่างกัน 

2. เปรียบเทียบผลการฝึกของกลุ่มที่
ฝึกด้วยแบบฝึกที่ ผู้วิจัยสร้างข้ึนร่วมกับการฝึก
โปรแกรมปกติ (กลุ่ม 1) กับกลุ่มที่ ฝึกด้วย
โปรแกรมการฝึกเพียงอย่างเดียว (กลุ่ม 2) ผล
การวิจัยพบว่า ผลจากการทดสอบทักษะ การฝึก
ของกลุ่มที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับ
การฝกึโปรแกรมปกต ิ(กลุม่ 1) และกลุม่ทีฝ่กึดว้ย
โปรแกรมการฝึกเพียงอย่างเดียว (กลุ่ม 2) การ
เปรียบเทียบก่อนการฝึกปรากฏว่าไม่แตกต่างกัน 
สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุม่ยงัมไิดเ้ขา้รบัการฝกึตามโปรแกรมการฝกึใดๆ 
ผลการทดสอบจงึออกมาใกลเ้คยีงกนั เมือ่เกดิการ
เปรียบเทียบทางสถิติจึงไม่มีความแตกต่างกัน ดัง
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากผลการทดสอบ
แตล่ะทกัษะทัง้ 6 ทกัษะ เทา่กบั 0.20 0.30 0.35 
0.10 0.30 และ 0.05 ส่วนการเปรียบเทียบหลัง
การฝึกนั้นปรากฏว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานการ
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วิจัย สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะว่ากลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการฝึกตามแบบฝึกที่ส่งเสริมทักษะความ
ชำานาญ การควบคุมจิตใจ ภายในระยะเวลาที่ต่อ
เนื่องสม่ำาเสมอ มีจุดมุ่งหมายและทิศทางที่ชัดเจน 
เมื่อเกิดการเปรียบเทียบทางสถิติจึงมีความแตก
ต่างกัน ดังความแตกต่างของค่าเฉลี่ยจากผลการ
ทดสอบแต่ละทักษะทั้ง 6 ทักษะ เท่ากับ 1.00 
0.75 0.90 0.95 1.35 และ 1.95 ดังการกฬีาแหง่
ประเทศไทย (2554: 40-54) ทีไ่ด้กลา่ววา่ ในการ
เลน่เปตอนัน้ ผูเ้ลน่ทีม่คีวามสามารถโยนลกูเปตอง

แบบต่างๆ ได้หลายแบบย่อมได้เปรียบคู่แข่งขัน 
เพราะฉะนัน้จงึจำาเปน็อยา่งยิง่ทีผู่เ้ลน่ควรจะศกึษา
วธิกีารโยนแบบตา่งๆ พรอ้มทัง้ฝกึฝนใหเ้กดิความ
ชำานาญจนมีความสามารถในการโยนแบบต่างๆ 
โดยใช้แบบฝึก เช่น การฝึกวางแบบต่างๆ การตี
หรือการยิง การฝึกวางตี เป็นต้น แบบฝึกเปตอง
มีประโยชน์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนหรือเพื่อ
ความเป็นเลิศสำาหรับนักเรียน (เสน่ห์ พรหมแก้ว, 
2550: 43)
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