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การสรางเครื่องมือฝกทักษะความแมนยําในการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1)
A Construction of the Device (TG1.1) for Training Accuracy in Throwing the Sepaktakraw
Ball Skills
อภิชาต ดีไมนอย*

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาการสรางเครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นที่มีตอทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง
TG1.1 กลุมตัวอยางคือ นักกีฬาเซปกตะกรอสมัครเลน สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4
จํานวน 30 คน ทําการคัดเลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก เครื่อง TG1.1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา
1. เครื่อง TG1.1 สามารถวัดความแมนยําในทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามจุดประสงค
ที่ตองการวัด โดยมีคาความเชื่อมั่น และความเปนปรนัย อยูในระดับสูงมาก (r. = .95, 1) ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และสามารถนําไปใชฝกทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอได
2. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1 โดยภาพรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.26 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความสะดวกในการเคลื่อนยายอุป กรณ มีคาเฉลี่ย 4.50
รองลงมา คือ ดานอุปกรณการฝกสมบูรณพรอมใชงาน มีคาเฉลี่ย 4.46
Abstract
The purpose of this study were, 1) to investigate a construction of the device (TG1.1) for training
accuracy in throwing the sepaktakraw ball skills, 2) to investigate the satisfaction of the samples on the
device TG1.1. The samples are 30 amateur the sepaktakraw athletes study in 4th years Physical Education
Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University. The samples were selected by the simple random
sampling method. The research instrument including the device TG 1.1 which the researcher created and
the satisfaction survey questions of the samples on the device TG 1.1. The statistical consists of average,
percentage, standard deviation, and Pearson's product moment correlation coefficient were used to
analyzed the data.
The results found that
1. The device TG 1.1 could effective measure accuracy in throwing the sepaktakraw ball skills.
The value of reliability and objectivity were very high (r. = .95, 1) which, this correlation statistically significant
at the 0.01 level. The device TG 1.1 could use to train accuracy in throwing the sepaktakraw ball skills.
2. Overall, average satisfaction of the samples on the device TG 1.1 was 4.26, stay at levels very
satisfied. When considering each side, found that the side with the highest mean score is the device TG
1.1 convenience of moving with an average of 4.50. Secondly, the training equipment was completely
available, with an average of 4.46.
คําสําคัญ : เซปกตะกรอ, ฝกทักษะความแมนยํา, เครื่องมือ TG1.1
Keywords : Sepaktakraw, Training Accuracy, Device TG1.1
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บทนํา
ในกีฬาเซปกตะกรอนั้น ประกอบดวยผูเลน 5 คนในแตละทีม ( 3 คนอยูในสนาม และตัวสํารอง 2 คน) และผูเลน
ในสนามแตละคน มีหนาที่ หรือตําแหนงการเลน ที่แตกตางกัน ตําแหนงที่ 1 “ตัวทํา” มีหนาที่เตะ กระโดดเตะ โหมง และ
อาจมีหนาทีโ่ ยนลูกเซปกตะกรอใหผูเสิรฟเตะ ใหขามตาขาย และลงในแดนของฝงตรงขาม ตําแหนงที่ 2 “ตัวตั้ง” มีหนาที่เตะ
หรื อตั้ ง ลู กเซป กตะกร อ ให อยู บ ริ เ วณใกล ต าข าย ในแดนของตน เพื่ อตั วทํามาเล นในจั ง หวะต อไป และอาจมี ห น าที่ โ ยน
ลูกเซปกตะกรอใหผูเสิรฟเตะ ตําแหนงสุดทายคือ “ตัวเสิรฟ หรือผูเสิรฟ” มีห นาที่เ สิรฟ ลูกเซปกตะกรอ ที่ “ตัวทํา ”หรือ
“ตัวตั้ง” โยนมา (ขึ้นอยูกับการวางระบบทีมของผูฝกสอน) ใหขามตาขาย และลงในแดนของฝงตรงขาม (ศักยภาพ บุญบาล,
2554) ดังนั้น จะสังเกตไดวา ทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอนั้น มีค วามสําคัญ เปนอยางมาก อาจกลาวไดวา ถาตําแหนง
“ตัวทํา”หรือ “ตัวตั้ง” มีทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอที่แมนยํา ก็จะสามารถชวยใหลูกเสิรฟมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น และ
สามารถทําใหทีมไดรับชัยชนะในการแขงขันได
ปจจุบันมีผูศึกษาการสรางเครื่องมือ นวัตกรรม เพื่อใชในการพัฒ นาทักษะกีฬ าตางๆ มากมาย ยกตัวอยาง เชน
สมพร ฉ่ําเอี่ยม (2538) ประดิษฐเครื่องยิงลูกเทเบิลเทนนิส พัฒพงษ พงษสกุล (2541) ประดิษฐเครื่องตั้งลูกตบ ลูกมือลาง
และลูกสองมือบน ในกีฬาวอลเลยบอล และพิชัย ทองประยูร (2543) ที่ประดิษฐเ ครื่องสง รูป วอลเลยบ อล อุป กรณเ สริม
ในกี ฬ าบางชนิ ด มี ว างจํา หน า ยในร า นอุ ป กรณ กี ฬ า เช น เครื่ อ งยิ ง ลู ก เทนนิ ส ในกี ฬ าเทนนิ ส และเครื่ อ งยิ ง ลู ก
เทเบิลเทนนิส เปนตน อุปกรณเหลานี้ นอกจากสามารถพัฒนาทักษะใหแกผูเรียนไดเร็วขึ้น แลวยังเปนสิ่งที่จูงใจผูเรียนใหมี
ความสนใจมากขึ้น อีกทั้งยังชวยเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกใหผูสอนไดเปนอยางดีอีกดวย
ไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประดิษฐเครื่องสงลูกตะกรอในกีฬาเซปกตะกรอ วิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางเครื่องสงลูกตะกรอสําหรับใชในการฝกการเสิรฟการตบและการรับลูก ผูวิจัยไดหาความเที่ยงตรง
เฉพาะหนาของเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และหาความเชื่อมั่น ดวยการทดสอบความคงที่ของ
ตําแหน ง จุ ด จบของลู กตะกร อสําหรั บ การเสิ ร ฟ การตบและการรั บ ลู กเสิ ร ฟ ด วยการทดสอบในแต ล ะจุ ด จุ ด ละ 100 ลูก
ผลของการสรางเครื่องมือพบวา เครื่องสงลูกตะกรอที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเฉพาะหนา และค่ําความเชื่อถือในไดของ
เครื่องมือคิดเปนรอยละ 82, 84 และ 88 สําหรับการฝกการเกิด การตบและการรับลูกเสิรฟตามลําดับซึ่งอยูในระดับดีมาก
สรุปไดวา เครื่องสงลูกตะกรอสําหรับใชในการฝกการเสิรฟการตบและการรับลูกเสิรฟที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพสามารถนําไปใช
ในการฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอได
จากการศึกษาคนควา พบวา ยังไมมีผูศึกษาเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือเพื่อฝกทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ
ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาการสร า งเครื่ อ งฝ ก ทั ก ษะการโยนลู ก เซป ก ตะกร อ (TG1.1) ที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น ที่ มีตอ
ทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่องฝกทักษะการโยนลูก
เซปกตะกรอ (TG1.1) เพื่อใชเปนเครื่องมือ นวัตกรรม สําหรับ เพิ่มประสิท ธิภ าพในการฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ
ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน ไมใหเกิดความเบื่อหนายในการจัดการเรียนการสอน กีฬาเซปกตะกรอ สําหรับนักเรีย น
นั กศึ กษา ในโรงเรี ย น และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา อี ก ทั้ ง สามารถนํา ไปพั ฒ นาเป น แบบฝ ก รู ป แบบใหม ในการฝ ก ทั ก ษะ
โยนลูกตะกรอ ของนักกีฬาเซปกตะกรอใหมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ย วชาญ รวมทั้ง มีค วามแมนยํา เพื่อการแขง ขัน และ
เพื่อทําชื่อเสียงใหแกประเทศชาติตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาการสรางเครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นที่มีตอทักษะความแมนยํา
การโยนลูกเซปกตะกรอ
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุม ตัวอยางที่มีตอการใชเครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1)
วิธีการดําเนินงานวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษารูปแบบ การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) เพื่อสรางเครื่องมือ
นวัตกรรม สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักกีฬาเซปกตะกรอสมัค รเลน สาขาวิช าพลศึกษา คณะครุศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4 จํานวน 90 คน
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย
1.2.1 กลุม ตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก นักกีฬาเซปกตะกรอสมัครเลน สาขาวิชาพลศึกษา
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4 จํานวน 4 คน
1.2.2 กลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักกีฬาเซปกตะกรอสมัครเลน สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4 จํานวน 30 คน ทําการคัดเลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 เครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ผูวิจัยสรางขึ้น
2.1.1 ผูวิจัยดําเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การสรางนวัตกรรม การฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ
จากเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารงานวิจัย
2.1.2 ดําเนินการสรางเครื่อง TG1.1 ตนแบบ โดยใชแนวคิด คือ พัฒนามาจากหวงบาสเกตบอล เปนวัส ดุ
ที่หาไดงาย ราคาไมแพง มีน้ําหนักเบา เคลื่อนยายงาย ประกอบดวย สวนหวง สวนเสา และสวนฐาน
2.1.3 ดําเนินการนําเครื่อง TG1.1 ตนแบบ ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ดานความตรงเฉพาะหนา (Face Validity)
โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา ประกอบดวย
2.1.3.1 อาจารย ดร.กฤษธชัย สารกุล หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา คณะศิลปศาสตรและ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
2.1.3.2 อาจารย สิ วะโรจ วรรณจั นทร หั วหน าสาขาวิ ช าพลศึ กษา คณะครุ ศ าสตร มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏรอยเอ็ด
2.1.3.3 นายเกรียงไกร แกวเมียน อดีตนักกีฬาเซปกตะกรอทีมชาติไทย
2.1.4 ดําเนินการปรับปรุง เครื่อง TG1.1 ตนแบบ ตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา
2.1.5 ดําเนินการนําเครื่อง TG1.1 ที่สมบูรณแลว ไปหาคุณภาพของเครื่องมือ ดานความเชื่อมั่น (Reliability)
โดยใชวิธกี ารทดสอบซ้ํา (Test-retest) และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดานความเปนปรนัย (Objectivity) ของเครื่อง TG1.1
จากคะแนนที่ผปู ระเมินจํานวน 2 ทาน ใหคะแนนผูเขารับการทดสอบ

ภาพที่ 1 เครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ผูวิจัยสรางขึ้น
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2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1)
ผูวิจัยสรางขึ้น
2.2.1 ผูวิจัยดําเนินการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสาร ตํารา
คูมือ เอกสารงานวิจัย
2.2.2 ดําเนินการสรางรางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1
2.2.3 ดําเนินการนํารางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1 ไปหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ดานความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดย การคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of
Congruence) โดยใหผเู ชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เปนผูพิจารณา
2.2.4 ดําเนิ นการปรั บ ปรุ ง ร างแบบสอบถามความพึ ง พอใจของกลุ ม ตั วอย างที่ มี ต อการใช เ ครื่ อง TG1.1
ตามทีผ่ ูเชี่ยวชาญแนะนํา
2.2.5 ดําเนินการนํารางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1 ไปหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ดานความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีการทดสอบซ้ํา (Test-retest) ไดคา r. = .89 และหาคุณภาพของเครื่องมือ
ดานความเปนปรนัย (Objectivity) จากคะแนนที่ผูประเมินจํานวน 2 ทาน ใหคะแนนผูเขารับการทดสอบ ไดคา r. = .91
กับกลุม ตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก นักกีฬาเซปกตะกรอสมัครเลน สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4 จํานวน 4 คน
2.2.6 ดําเนินการปรับปรุง รางแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1 รอบที่สอง
ตามผลการหาคุณภาพของเครื่องมือ ดานความเชื่อมั่น (Reliability) และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดานความเปนปรนัย
(Objectivity)
2.2.7 ดําเนินการนําแบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1 ที่สมบูรณแลว
วัดความพึงพอใจกับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักกีฬาเซปกตะกรอสมัครเลน สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศ าสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4 จํานวน 30 คน ทําการคัดเลือกโดยวิธีการสุมอยางงาย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
3.1 ขอหนังสือจากคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด เพื่อขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญ ในการตรวจสอบ
เครื่องมือ
3.2 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัคร ที่สนใจเขารวมการทดลอง
โดยมีเกณฑการคัดเขา คือ
3.2.1 เปนนักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4
3.2.2 มีสุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
3.2.3 เคยเลนกีฬาเซปกตะกรอ เปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป และมีเกณฑคัดออก คือ
3.2.3 มีอาการบาดเจ็บระหวางการทดลอง
3.2.4 มาทําการทดลองไมครบ หรือไมมาทําการทดลอง
3.3 ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยเกณฑการคัดเขา และวิธีการสุมอยางงาย
3.4 ศึกษาเอกสาร ตํารา คูมือ เอกสารงานวิจัย จากนั้นดําเนินการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือดานความตรง
เฉพาะหนา (Face Validity) และดานความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) จากนั้นปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา
3.5 นัดหมาย วัน เวลา สถานที่ กลุม ตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ คือนักกีฬาเซปกตะกรอสมัครเลน
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4 จํานวน 4 คน
3.6 ดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1
ดานความเชื่อมั่น (Reliability) ครั้งที่ 1 และหาคุณภาพของเครื่องมือ ดานความเปนปรนัย (Objectivity) จากคะแนนที่ผูประเมิน
จํานวน 2 ทาน ใหคะแนนผูเขารับการทดสอบ
3.7 ดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1
ดานความเชื่อมั่น (Reliability) ครั้งที่ 2 โดยเวนระยะเวลาของการทดสอบหางกัน 1 สัปดาห
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3.8 นั ด หมาย วั น เวลา สถานที่ กลุ ม ตั วอย างที่ ใ ช ใ นการวิ จัย ประกอบด วยนั กกี ฬาเซป กตะกร อ สมั ค รเล น
สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ชั้นปที่ 4 จํานวน 30 คน
3.9 ดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ เครื่อง TG1.1 ดานความเชื่อมั่น (Reliability) ครั้งที่ 1และหาคุณภาพ
ของเครื่องมือ ดานความเปนปรนัย (Objectivity) จากคะแนนที่ผปู ระเมินจํานวน 2 ทาน ใหคะแนนผูเขารับการทดสอบ
3.10 ดําเนินการหาคุณภาพของเครื่องมือ เครื่อง TG1.1 ดานความเชื่อมั่น (Reliability) ครั้งที่ 2 โดยเวนระยะเวลา
ของการทดสอบหางกัน 1 สัปดาห
3.11 ดําเนินการทดลอง

ภาพที่ 2 วิธีการใชเครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ผูว ิจัยสรางขึ้น
3.12 วิเคราะหผลการทดลอง
3.13 รายงานผลการทดลอง
4. การวิเคราะหขอมูล
4.1 ใชสถิติ คาเฉลี่ย () รอยละ (%) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อบรรยาย และอภิปรายผลขอมูล
4.2 ใชสถิติ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
เพื่อหาคา ความตรงเฉพาะหนา (Face Validity) ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ความเชื่อมั่น (Reliability) และ
ความเปนปรนัย (Objectivity) กําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยใชเกณฑในการแปลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของ ชูศรี วงศรัตนะ (2544) คือ
สูงมาก
.91 ขึ้นไป
สูง
.71 ถึง .90
ปานกลาง .31 ถึง .70
ต่ํา
.01 ถึง .30
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สรุปผล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการแบงการวิเคราะหขอมูล และแปลความหมายการวิเคราะหเปนขอๆ ดังตอไปนี้
1. เครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นที่มีตอทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ
1.1 ดานความตรงเฉพาะหนา (Face Validity)
ผลการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ดานความตรงเฉพาะหนา (Face Validity) ผลการศึกษาพบวา ผูเชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นแตกตางกันไป แตพอสรุปไดวาเครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคุณสมบัติที่
สามารถใชวัดทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ ถูกตองตรงตามเปาหมายที่ตองการจะวัด กลไกการทํางานของ
เครื่องสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค
1.2 ดานความเชื่อมั่น (Reliability)
ตารางที่ 1 แสดงคา รอยละของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ลูกเขาหวง คาเฉลี่ย () สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางคะแนนทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ จากการทดสอบซ้ํา

การทดสอบครั้งที่ 1
การทดสอบครั้งที่ 2

จํานวนครั้ง
รอยละของคาเฉลี่ย
ที่โยนลูก จํานวนครั้งที่ลูกเขาหวง
100
63
100
64

คาเฉลี่ย
()
63.46
64.23

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
5.97
6.32

คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r.)
.95*

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 1 พบวา การทดสอบครั้งที่ 1 รอยละของคาเฉลี่ยจํานวนครั้งที่ลูกเขาหวง เทากับ รอยละ 63 ( = 63.46,
S.D. = 5.97) และการทดสอบครั้งที่ 2 เทากับ รอยละ 64 ( = 64.23, S.D. = 6.32) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
เพียรสัน r. = .95 อยูในระดับ สูงมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1.3 ดานความเปนปรนัย (Objectivity)
ตารางที่ 2 แสดงคา คาเฉลี่ย () สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ระหวางคะแนน
ทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ จากผูป ระเมินคนที่ 1 และผูป ระเมินคนที่ 2
คาเฉลี่ย ()
ผูป ระเมินคนที่ 1
ผูป ระเมินคนที่ 2

63.46
63.46

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.)
5.97
5.97

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
(r.)
1*

หมายเหตุ * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

จากตารางที่ 2 พบว า การทดสอบโดยผู ป ระเมิ น คนที่ 1 เท ากั บ  = 63.46, S.D. = 5.97 และการทดสอบ
โดยผูป ระเมินคนที่ 2 เทากับ  = 63.46, S.D. = 5.97 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน r. = 1 อยูในระดับ สูงมาก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2. ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1
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ตารางที่ 3 แสดงคาความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการใชเครื่อง TG1.1
รายการประเมิน
1. เครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (T1.1) เคลื่อนยายไดสะดวก
2. เครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (T1.1) สมบูรณพรอมใชงาน
3. การปรับเพิ่มลดความสูงของอุปกรณ
4. ประสิทธิภาพความคงทนของอุปกรณ
5. อุปกรณมีความสูงของเสาที่พอเหมาะ
6. อุปกรณการฝกมีความทันสมัย
7. ความยากงายของการใชเครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ(T1.1)
8. อุปกรณใหผูเรียนมีแรงบันดาลใจในการเลนกีฬา
9. เครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (T1.1) มีความปลอดภัย
10. อุปกรณมีความเหมาะสมกับกีฬาเซปกตะกรอ
11. อุปกรณมีประโยชนในการฝกโยนลูกเซปกตะกรอ
12. อุปกรณเหมาะสําหรับนักกีฬาเซปกตะกรอทุกเพศทุกวัย
13. อุปกรณดูแลรักษาไดงาย
เฉลี่ยรวม



4.50
4.46
4.43
4.03
4.39
4.25
4.21
4.25
4.21
4.18
4.18
4.21
4.07
4.26

S.D.
0.58
0.58
0.57
0.84
0.74
0.93
0.69
0.59
0.83
0.77
0.72
0.63
0.81
0.71

แปลผล
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมาก

จากตารางที่ 3 พบว า โดยภาพรวมกลุ ม ตั วอย าง มี ค วามพึ ง พอใจต อเครื่ อง T 1.1 อยู ใ นระดั บ พึ ง พอใจมาก
มีคาเฉลี่ย 4.26 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องฝกโยนลูกเซปกตะกรอ T 1.1 เคลื่อนยายไดสะดวก
มี ค าเฉลี่ ย 4.50 รองลงมา คื อ เครื่ องฝ กทั กษะโยนลู กเซป กตะกร อ T1.1 สมบู ร ณ พ ร อมใช ง าน มี ค า เฉลี่ ย 4.46 และ
ข อที่ มี คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ประสิทธิภาพความคงทนของอุปกรณ มีคาเฉลี่ย 4.03
อภิปรายผล
1. เพื่อศึกษาการสรางเครื่องฝกทั กษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นที่มีตอทักษะความแมนยํา
การโยนลูกเซปกตะกรอ ผลการศึกษา พบวา เครื่อง TG1.1) ดานความตรงเฉพาะหนา (Face Validity) มีคุณสมบัติที่สามารถ
ใชวัดทักษะความแมนยําการโยนลูกเซปกตะกรอ ถูกตองตรงตามเปาหมายที่ตองการจะวัด กลไกการทํางานของเครื่องสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค มีคาความเชื่อมั่น และความเปนปรนัย อยูในระดับสูงมาก (r. = .95, 1)
ตามลําดับ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สรุปไดวา เครื่องฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ (TG1.1) ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
จากการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การสรางเครื่องมือ นวัตกรรม การฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ จากเอกสาร ตํารา
คู มื อ เอกสารงานวิ จั ย ก อ นการสร า งเครื่ อ งมื อ นั้ น ทํา ให ส ามารถนํา เครื่ อ ง TG1.1 ไปใช เ ป น เครื่ อ งมื อ นวั ต กรรม
สําหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการฝกทักษะการโยนลูกเซปกตะกรอ ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียน ไมใหเกิดความเบื่อหนาย
ในการจัดการเรียนการสอนกีฬาเซปกตะกรอ สําหรับนักเรียน นักศึกษา ในโรงเรียน และสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งสามารถนําไป
พัฒนาเปนแบบฝกรูปแบบใหม ในการฝกทักษะโยนลูกตะกรอของนักกีฬาเซปกตะกรอใหมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญ
รวมทั้งมีความแมนยํา ซึ่งในการแขงขันกีฬาเซปกตะกรอนั้น ผูโยนที่มที ักษะการโยนลูกเซปกตะกรอดี จะสงผลใหการเสิรฟลูก
เซปกตะกรอมีประสิทธิภาพ ถือเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง ถาหากเกิดความผิดพลาดในการโยน เนื่องจากคะแนน
ที่ไดจากการเสิรฟถือไดวามีผลมาจากคุณภาพของการโยนเปนสําคัญ (กรมพลศึกษา, 2555) สอดคลองกับ งานวิจัย ของ
ไชยสิทธิ์ อุดรพิมพ (2545) ไดทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การประดิษฐเ ครื่องสง ลูกตะกรอในกีฬ าเซปกตะกรอ วิจัย ครั้ง นี้
มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางเครื่องสงลูกตะกรอสําหรับใชในการฝกการเสิรฟการตบและการรับลูก ผูวิจัยไดหาความเที่ยงตรง
เฉพาะหนาของเครื่องมือที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน และหาความเชื่อมั่น ดวยการทดสอบความคงที่
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ของตําแหนงจุดจบของลูกตะกรอสําหรับการเสิรฟ การตบและการรับลูกเสิรฟดวยการทดสอบในแตละจุด จุดละ 100 ลูก
ผลของการสรางเครื่องมือพบวา เครื่องสงลูกตะกรอที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีความเที่ยงตรงเฉพาะหนา และค่ําความเชื่อถือในไดของ
เครื่องมือคิดเปนรอยละ 82, 84 และ 88 สําหรับการฝกการเกิด การตบและการรับลูกเสิรฟตามลําดับซึ่งอยูในระดับดีมาก
สรุปไดวา เครื่องสงลูกตะกรอสําหรับใชในการฝกการเสิรฟการตบและการรับลูกเสิรฟที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคุณภาพสามารถนําไปใช
ในการฝกทักษะกีฬาเซปกตะกรอได
2. เพื่ อศึ กษาความพึ ง พอใจของกลุ ม ตั วอย างที่ มี ต อ การใช เ ครื่ อ งฝ ก ทั ก ษะการโยนลู ก เซป ก ตะกร อ (TG1.1)
ผลการศึกษา พบวาโดยภาพรวมกลุมตัวอยาง มีความพึงพอใจตอเครื่อง T 1.1 อยูใ นระดับ พึง พอใจมาก มีคาเฉลี่ย 4.26
เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เครื่องฝกโยนลูกเซปกตะกรอ T 1.1 เคลื่อนยายไดสะดวก มีคาเฉลี่ย 4.50
รองลงมา คือ เครื่องฝกทักษะโยนลูกเซปกตะกรอ T1.1 สมบูร ณพ รอมใชง าน มีคาเฉลี่ย 4.46 และขอที่มีคาเฉลี่ย ต่ํา สุด
คือ ประสิทธิภาพความคงทนของอุปกรณ มีคาเฉลี่ย 4.03 เนื่องดวยเครื่อง TG 1.1 ถูกสรางขึ้น โดยใชแนวคิด คือ เปนวัสดุ
ที่หาไดงาย ราคาไมแพง มีน้ําหนักเบา เคลื่อนยายงาย สอดคลองกับ แนวคิด ของ กาญจนา อรุณสุข รุจี (2546) กลาววา
ความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวา
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรงตอความตองการ
ของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสิ่งเราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงานนั้น
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําไปใช
1.1 ควรตั้งหวง ใหมีองศา และความสูง เหมาะสมกับผูเ สิรฟ
1.2 เมื่ อปรั บ ห วง ให มี องศา และความสู ง เหมาะสมกั บ ผู เ สิ ร ฟ แล ว ควรใช องศาและความสู ง เดิ ม ในการฝ ก
เพื่ อเสริมสรางความแมนยําในการโยนลูกเซปกตะกรอ
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาวิจัยเครื่องฝกทักษะโยนลูกเซปกตะกรอ T1.1 โดยนําไปประยุกตใชในการฝกทักษะการตั้ง (ชง)
ลูกเซปกตะกรอ
2.2 ควรศึกษาวิจัยเพื่อ สรางแบบทดสอบทักษะโยนลูกเซปกตะกรอ
2.3 ควรศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา สรางอุปกรณใหมปี ระสิทธิภาพ ดานความคงทนของอุปกรณเพิ่มขึ้น
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