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 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อสรางแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรบันักเรียนชวงชั้นที่ 3  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวดัชัยนาท ปการศึกษา  2550 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคุณภาพของ
แบบทดสอบเปนนักเรียนชาย จํานวน 30 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑ เปนนักเรียนชาย 
จํานวน 200 คน และนักเรยีนหญิง จํานวน 175 คน ไดมาจากสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือเปน
แบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวย 4 รายการ คือ การเตะลูกฟุตบอลกระทบ
ฝาผนัง การยิงประตูฟุตบอล การเลี้ยงลกูฟุตบอล และการโหมงลูกฟุตบอล วิเคราะหขอมูลโดยหา
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิสหสัมพันธ ตามวธิกีารของเพียรสัน 
 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้น คือ แบบทดสอบการเตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนัง มีความ
เปนปรนัยทางบวกระดบัปานกลาง (r = .402-.700) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนมีความ
เปนปรนัยทางบวกระดับต่ํา (r = .396-.451) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และมีความเปน 
ปรนัยทางลบระดับต่ํามาก (r = -.082) สวนแบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล กับแบบทดสอบการ
โหมงลูกฟุตบอล มีความเปนปรนยัทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .656-.820) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และแบบทดสอบการเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความเปนปรนยัทางบวกระดบัสูงถงึสูง
มาก (r = .832-.941) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 2. เกณฑทกัษะฟุตบอล สาํหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชยันาท  
ปการศึกษา 2550 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีดังนี ้
  2.1 นักเรียนชาย ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่ 62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนทีที่ 
56-61 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนททีี ่45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนทีที่ 39-44 และระดับต่าํมาก
ตรงกับคะแนนทีที่ 38 ลงมา 
  2.2 นักเรียนหญิง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่ 60 ขึ้นไป ระดับสงูตรงกับคะแนนที่ 
55-60 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีที่ 46-54 ระดับต่ําตรงกับคะแนนทีที่ 41-45 และระดับต่ํามาก
ตรงกับคะแนนทีที่ 40 ลงมา 
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 The purpose of this study was to construct a football skill test for the students of 
lower secondary schools in Chainat Province in the academic year 2007. The test was 
validated by 30 male subjects and the test scores were collected from 375 subjects, 200 
males and 175 females, stratified randomly sampled, to set up norms. 
 The writer’s constructed test items were Wall Kicking, Goal Shooting, Dribbling and 
Heading. The data were treated for mean, standard deviation and correlation coefficient by 
Pearson’s Product – Moment Method. 
 It was found as follows: 
 

1. The test item of Wall Kicking was positively objective at an average level   
(r = .402 - .700), significant at the .05 level. For its positive objectivity at a low level was 
also significant at the .05 level (r = .396 = .451) and its negative objectivity was at a very 
low level (r = - .082). In addition, the test items of Goal Shooting and Heading were 
positively objective from an average level up to a high level (r = .656 - .820), significant at 
the .05 level. Finally, the test item of Dribbling was positively objective from a high level up 
to a very high level (r = .832 - .941), significant at the .05 level. 

2. Norms: 
2.1 For male students:  

Very high = T-scores of 62 and over, High =T-scores of 56-61, Average =  
T-scores of 45-55, Low = T-scores of 39-44 and Very low = T-scores of 38 and below. 
 2.2 For female students: 

Very high = T-scores of 60 and over, High = T-scores of 55-60,     
Average = T-scores of 46-54, Low = T-scores of 41-45 and Very low =  T-scores of 40  
and below.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีลุลวงดวยความกรณุาอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารยแผน เจียระนัย 
ประธานกรรมการควบคุมปรญิญานิพนธ รองศาสตราจารยวัฒนา สุทธพัินธุ กรรมการ รองศาสตราจารย 
ไพบูลย ศรชียัสวัสดิ์ รองศาสตราจารยสนุทร แมนสงวน ที่ใหความกรุณาเปนกรรมการสอบเพิ่มเติม 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผูบรหิารสถานศึกษา คณะครูอาจารย และนักเรียนกลุมตวัอยางที่ให
ความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย เจียมศักดิ์ 
พานิชชัยกุล อาจารยทองสุข สังปหังสิต อาจารยปญญา หาญลํายวง ที่รับเปนผูเชีย่วชาญ และให
คําแนะนําในการทําวิจัย และอาจารยในภาควิชาพลศึกษาทุกทานที่ใหความชวยเหลืออยางดียิ่ง 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคณุ คุณพอเชียะชี คุณแมเชา แซฟา และพ่ีๆ เพ่ือนๆ นองๆ  
ทุกทานทีค่อยใหกําลังใจ สนบัสนนุสงเสริมการศึกษาและใหความชวยเหลือดานทนุทรัพยในการศึกษา
และการทําปรญิญานิพนธเสมอมา 
 คุณคาและประโยชนของปรญิญานิพนธฉบับน้ีผูวิจัยขอมอบแด พระคุณบิดา มารดา  
ที่อบรมเลี้ยงด ูและวางรากฐานการศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูใหแกผูวจัิย ตลอดจนเพื่อนรวมรุนที่ 2 ทุกคนที่ใหกําลังใจเปนอยางดีกับผูวิจัย 
ถางานวิจัยน้ีเปนประโยชนตอการสอน ผูวิจัยขอใหเปนวิทยาทานกบัผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ
แบบทดสอบทักษะฟตุบอลแกคนรุนตอไป 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  
 กีฬาฟุตบอลเปนกิจกรรมพลศึกษาประเภทหนึ่งที่สามารถสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญาของบุคคลไดเปนอยางดี การเลนฟุตบอลมีจุดมุงหมายเพื่อความ
สนุกสนานเพลิดเพลินเปนการออกกําลังกายที่จะทําใหรางกายมีพลานามัยสมบูรณมีวินัยในตนเอง 
มีการประสานงานกับบุคคลอื่นและมีการควบคุมอารมณของตนเองไดดีอีกดวย (สุชาติ มุทุกัณฑ. 
2516 : 9) กีฬาฟุตบอลไดเขามาเผยแพรในประเทศไทย ในราวตอนตนของรัชกาลที่ 6 เน่ืองจากใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ไดสงพระราชโอรสและขาราชการบริพารไปศึกษายังประเทศอังกฤษและเมื่อกลบัมา
ไดนําเอากีฬาฟุตบอลเขามาเผยแพรในประเทศไทยเมือ่มีประชาชนนิยมเลนกันทัว่ไปและมีจํานวน
มากขึ้นเรื่อยๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหทรงจัดตั้งเปน “สมาคมฟุตบอลแหงสยามในพระบรมราชูปถัมภ” ในป พ.ศ.2459 ตอมาไดมีการ
เปลี่ยนแปลงชือ่เปน “สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ” (นิพนธ  กิติกลุ. 2525  : 
18-19) สมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดมีวัตถุประสงค 4 ประการเพือ่
สงเสริมและเผยแพรกีฬาฟตุบอล สงเสรมิสามัคคีระหวางสมาชิกและวงการกีฬาทัว่ไป สงเสริมความ 
สัมพันธอันดีกับสมาคมนานาชาติ จัดดําเนินการและควบคุมแขงขันฟุตบอลตามสากลนิยมดวย
ภารกิจหลักตามวัตถุประสงคของสมาคมฟุตบอลฯ จึงไดมีการจัดแขงขันระดับชาติขึ้นภายในประเทศ
ป พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระบรม
ราชานุญาต พระราชทานถวยถมทองคําเปนรางวัลแกทีมชนะเลศิในการแขงขนัถวยพระราชทาน
คิงสคัพ (อาจหาญ ทรงงามทรัพย.  2546) ปจจุบันกีฬาฟุตบอลไดรับความนิยมอยางแพรหลาย
โดยเฉพาะเด็กในวัยเรยีนกฬีาฟตุบอลมีความสาํคัญและความตองการของเด็กสูง กระทรวงศึกษาธิการ
จึงไดกําหนดใหกีฬาฟุตบอลอยูในกลุมสรางเสริมลักษณะนิสัยในหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ.  2544 : 2-4)  
 โรงเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาจังหวัดชัยนาทจงึไดเปดทําการสอน
วิชาฟุตบอลในหลักสูตรมัธยมศึกษาในระดับชวงชั้นที ่3 ในการเรียนวิชาฟุตบอลทักษะนบัวาเปน
ปจจัยที่สําคัญที่ตองมีการหมั่นฝกซอมอยูเสมอเพ่ือเปนการบงชี้ถึงความสามารถของนักเรียนวามี
มากนอยเพียงใดทั้งน้ีเพ่ือใหขบวนการทางการศึกษาเปนไปอยางสมบูรณ จําเปนตองมีการวัดประเมินผล
การเรียนการสอน ดังน้ันแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลจึงมีความสําคญัตอเด็กนักเรียนเปนอยางมาก 
ซ่ึงแบบทดสอบที่ดีจะเปนเครื่องมือที่ใชในการวัดความสามารถและพฒันาการเรียนรูของ ผูเขารับ
การทดสอบวามีทักษะมากนอยเพียงใด รวมไปถึงการแบงเกณฑ ความสามารถของผูเรียนหรือ     
ผูเขารับการทดสอบมีมากนอยเพียงใด 
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 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวิจัยเกี่ยวกบั การวัดทักษะฟุตบอล โดยการสรางแบบทดสอบ
ทักษะกฬีาฟตุบอล สําหรบันักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดบัชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนการศึกษา
จังหวัดชยันาท เพ่ือครูพลศกึษาที่สอนวชิาฟุตบอลจะไดมีเครื่องมือใชวัดความสามารถและการพฒันา
ของผูเรียนรวมถึงใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
พรอมทั้งมีเกณฑปกติของทักษะฟตุบอลสําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาระดับชวงชั้นที่ 3  
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ีคือ  
 1. เพ่ือสรางแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลสาํหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ     

ชวงชั้นที่ 3  
 2. เพ่ือสรางเกณฑ (Norm) ทักษะฟตุบอลสําหรับนักเรยีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ

ชวงชั้นที่ 3  
 
ความสําคญัของการวิจัย 
 ทําใหมีแบบทดสอบทักษะฟุตบอล สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 และเกณฑปกติ
สําหรับประเมินทักษะฟตุบอลนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 เพ่ือใชในการวัดผลและประเมินผล การเรียน
การสอนวิชาฟุตบอลตลอดจนเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแบบทดสอบทักษะกฬีาใน
โอกาสตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดชัยนาท จํานวนทั้งหมด 5,494 คน จาก 8 โรงเรียน 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาไดแกนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2550 

1. กลุมตัวอยางที่ใชศกึษาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะฟุตบอล ไดแก นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจงัหวัดชัยนาท จํานวน 30 คน โดยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑของแบบทดสอบฟุตบอล ไดแก นักเรียนที่กาํลัง
ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3  ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท จํานวน 361 คน แตการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยจะใชกลุมตัวอยาง 375 คน จาก 8 โรงเรียน การเลือกกลุมตวัอยางแบบแบงชั้น(Stratified 
Random Sampling) โดยแบงเปนชั้นเรยีนละ 125 คน ซ่ึงเปนนักเรียนชาย จํานวน 200 คน และ
เปนนักเรียนหญิง จํานวน 175 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก แบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพของแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 
 นิยามศัพทเฉพาะ 

 การสรางแบบทดสอบ หมายถึง วิธีการและขั้นตอนการสรางเครื่องมือที่ใชวัดทกัษะ
เกี่ยวกับทักษะฟุตบอล ใหมีประสิทธิภาพความเชื่อม่ันมีความเที่ยงตรง มีความเปนปรนัยได 
 ทักษะฟุตบอล หมายถึง วธิีการตาง ๆ ที่ใชในการเลนกีฬาฟุตบอล ไดแก                   
การครอบครอง (หยุด) ลูกฟุตบอล การสงลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟตุบอล การโหมงลูกฟุตบอล และ
การยิงประต ู
 นักเรียนระดบัชวงชั้นที่ 3 หมายถึง นักเรียนที่กําลังศกึษาอยูในระดบัมัธยมศึกษา         
ปที่ 1- 3 ในเขตพ้ืนที่การศกึษาจังหวัดชยันาท ปการศกึษา 2550 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
                                   

 
 
  
                              

 
  

 
 
 
 
 

 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

แบบทดสอบทักษะฟตุบอล 
ที่ผูวิจัยสรางขึน้ 

คุณภาพของแบบทดสอบ 
ทักษะฟตุบอล คือ 

    ความเปนปรนัย (Objectivity) 
    ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
    ความเที่ยงตรง (Validity) 
    เกณฑ (Norms) นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จังหวัดชัยนาท 

ปการศึกษา 2550 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 จากการศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศทีเ่กี่ยวของกับ 
การสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลระดับประถมศกึษา มัธยมศกึษา และอุดมศึกษา เพ่ือเปน
แนวทางในการสนับสนุนการวิจัยพอสรุปไดดังน้ี 
 1. การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา 
 2. ทักษะในการเลนฟุตบอล 
 3. การสรางแบบทดสอบ 
 4. คุณสมบัตขิองแบบทดสอบ 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

5.1 งานวิจัยในตางประเทศ 
  5.2 งานวิจัยในประเทศ 
 

การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา 
 การวัดผลและประเมินผลทางพลศึกษา เปนวิธีการนําเครื่องมือมาใชวัดพฤติกรรมหรือ
คุณลักษณะตางๆ ของผูเรียนเพ่ือใหแสดงอาการตอบสนองออกมา สามารถสังเกตหรือนับจํานวนได 
ครูพลศึกษาจะตองรูอยางชัดเจนวาพฤตกิรรมหรือคุณลักษณะตางๆ ที่ตองการจะวัดคืออะไร และ
สามารถสรางเครื่องมือที่จะใชวัดขึ้นเองไดอยางถูกตอง วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539 : 331) ไดกลาว 
การวัดผล (Measurement) คือ ปริมาณที่ไมสามารถมองเห็นไดโดยตรง คือ การพัฒนาการดาน
พฤติกรรมตางๆ ของมนษุยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน ความรูความสามารถในการเคลื่อนไหว
และความรูสึกตางๆ ในการวัดจะตองสรางสภาพการณ ใหผูที่ถูกวัดแสดงพฤติกรรมที่มีอยูออกมาให
วัดเสียกอน จึงจะรูถึงปริมาณได การวัดทักษะและสมรรถภาพตองใชแบบทดสอบเฉพาะอยางเพื่อ
กระตุนใหผูทีถู่กวัดแสดงพฤติกรรมออกมา ในการวัดผลจึงตองใชแบบทดสอบตางๆ ใหตรงกับ
จุดมุงหมาย รวมถึงวธิีการประเมินผล (Evaluation) คือ การนําเอาผลหรือปริมาณที่ไดจากการวัดมา
เปรียบเทียบกบัเกณฑหรือมาตรฐานที่มีอยูแลวหรือมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมานั้นเอง สอดคลองกับ
แนวคิดของ ภัทรา นิคมานนท (2532 : 7-8) ไดกลาววา การวัดผลเปนการวัดพฤติกรรมหรือคุณลักษณะ
ตางๆ ของผูเรียนจะตองขึน้อยูกับความมุงหมายของการวัด โดยทั่วๆ ไปจะมุงใหผูเรียนบรรลคุวาม
มุงหมาย 3 ดาน คือ  
  1. ดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) เปนความมุงหมายที่ตองการจะวัดพฤติกรรม
ดานความสามารถทางสตปิญญา เชน ความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การ
สังเคราะห และการประเมินผลของผูเรียน 
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  2. ดานจิตพิสยั (Affection Domain) เปนความมุงหมายที่ตองการวัดพฤติกรรมทางดาน
ความรูสึกอันเปนพฤติกรรมทางดานจิตใจ เชน การรับรู การตอบสนอง การใหคุณคา การจัดระบบ
และการสรางลักษณะโดยคณุคาหรือคุณคาซับซอนของผูเรียน 
  3. ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนความมุงหมายที่ตองการวัดพฤติกรรม
ที่ตองอาศัยการประสานงานของประสาทที่ควบคุมกลามเนื้อ คือ ทําหนาที่ประสานงานระหวาง
กลามเนื้อกับประสาททีค่วบคุมกลามเนือ้กบัระบบประสาท โดยทั่วไปมักจะเรียกวาทักษะ เชน  
การรับรู ความพรอมที่จะทําสิ่งตางๆ การตอบสนองตามแนวทางทีก่ําหนด ความสามารถดานกลไก 
การตอบสนองที่ซับซอน ความสามารถในการดัดแปลงสิ่งตางๆ ใหเหมาะสม ความสามารถในการ
ริเริ่มสรางสรรคของผูเรียน 
 พิชิต ภูติจันทร (2547 : 3-5) ไดกลาวถึงการทดสอบและการประเมนิผลทางพลศกึษาไว
ดังน้ี 
 ในการประเมนิผลทางพลศกึษา มีคําศัพทที่เกีย่วของในเบื้องตน ไดแก คําวา “การทดสอบ” 
“การวัดผล” จึงควรทําความเขาใจเปนเบื้องตนเกี่ยวกบัคําดังกลาวขางตนดังน้ี 
 1. การทดสอบ (Testing) หมายถึง แบบหรอืเครื่องมือหรือกระบวนการอยางหนึ่ง ที่ทํา
ใหไดมาซึ่งจํานวนหรือปริมาณของคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือนําไปสูการประเมินผลกระบวนการ
ทดสอบ เปนการนําแบบทดสอบซึ่งประกอบดวยกลุมคําถามไปเราใหผูสอบแสดงพฤติกรรมตอบสนอง
ออกมา เชน พูด อธิบาย เขียน หรือแสดงออกโดยการกระทําเปนตน กระบวนการทดสอบจะสิน้สดุ
เม่ือผูสอบไดแสดงพฤติกรรมตอบสนองออกมาเรียบรอยแลว ผูสอบไมตอบโดยสงกระดาษเปลา 
หรือยังไมไดปฏิบัติเพราะสาเหตุใดๆ กต็าม ยังถือวาไมสิ้นสุด กระบวนการสอบ จึงยังไมสามารถ
ตัดสินไดวาผูน้ันไมมีความรูหรือความสามารถในเรื่องนั้น การทดสอบสามารถกระทําไดหลายๆ วิธี 
เชน การทดสอบปากเปลา ทดสอบภาคปฏิบัติ หรือทดสอบขอเขียนเปนตน 
 2. การวัดผล (Measurement) หมายถงึ การใชอยางใดอยางหนึ่งที่จะคนหาหรือตรวจสอบ 
เพ่ือใหไดขอมูลซ่ึงเปนปริมาณหรือคุณภาพที่มีความหมายแทนพฤติกรรม หรือคุณลักษณะอยางใด
อยางหนึ่ง หรือแทนผลงานที่แตละคนแสดงออกมา เชน การวัดสวนสูง การชั่งนํ้าหนัก การใหคะแนน
การตอบขอสอบของผูเรียน การวัดผลทางพลศึกษา หมายถึง กระบวนการวัดหรือเทคนิคในการแสดงผล
ถึงระดับความสามารถ คุณลักษณะและบคุลิกภาพของแตละบุคคลวามีความกาวหนาเปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นหรือลดลงมากนอยเพียงใด 
 3. การประเมินผล หรือ การประเมินคา (Evaluation) หมายถึง การนําเอาขอมูลทั้งหลาย
ที่ไดจากการวดัผลมาพิจารณา เพ่ือหาขอสรุปหรือประเมินคา หรืออาจกลาวงายๆ วาเปนการนําขอมูล
ที่รวบรวมได มาเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ ซ่ึงขอมูลจะตองมีมากเพียงพอเพ่ือนํามาเปรียบเทียบ 
พิจารณากลั่นกรองใหรอบคอบ แลวจึงจะสรุปออกมาวา ดี-เลว ได-ตก เกง-ออน หรือไดเกรดอะไร 
เปนตน การประเมินผลทางพลศึกษา หมายถึง กระบวนการนาํขอมูลที่ไดจากการวัดมาพิจารณา
เปรียบเทียบเพื่อการตัดสินใจ และลงผลสรุปออกมาวาเปนอยางไร 
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ทักษะในการเลนฟุตบอล 
 ประโยค สุทธสิงา (2524 : 15-20) ไดกลาวถึงหลักการฝกทักษะเบื้องตนของฟุตบอลเปน
สิ่งสําคัญ เพราะทักษะพื้นฐานเปนองคประกอบแรกของการเลนฟุตบอลจําเปนตองมีการฝกทักษะ
ตางๆ ใหเกิดความชํานาญ และเขาใจในหลักและวิธีการ สามารถทําใหผูเลนเลนไดอยางถูกวิธ ี
ทักษะในการเลนฟุตบอลประกอบดวย การครอบครองลูกฟุตบอล (หยุด) การสงลูกฟุตบอล การเลี้ยง
ลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล 
 1. การครอบครอง (หยุด) ลูกฟุตบอล เปนการที่จะบงัคับลูกที่มาจากลักษณะตางๆ ทั้ง  
บนพ้ืนและในอากาศใหอยูในครอบครองของเราโดยใชเทา เขา และอก และศีรษะบังคับลูกฟตุบอล
ในขณะทีลู่กฟตุบอลเคลื่อนที่ใหหยุดอยูในครอบครอง เพ่ือจะไดเลนลูกตอไปตามความตองการของ
เรา หลักการครอบครองลกู ประกอบไปดวย การทรงตัว สวนตางๆ ของรางกายที่ใชหยุดลูกตอง
หยุนตัวเล็กนอยตามแรงที่ลูกวิ่งมา (อยาทําเหมือนกําแพงลูกบอลจะกระดอนหนี) จังหวะในการหยุด
ลูกตองพอดีกัน การมองดูลูกหันหนาเขาหาลูกบอล นํ้าหนักอยูบนขาหลัก (เทาที่ไมไดหยุดลูก) การ
หยุดลูกมีหลายวธิี ประกอบไปดวย การหยุดลูกดวยศีรษะ การหยุดลกูดวยหนาอก การหยุดลูกดวยเขา 
การหยุดลูกเลยีดดวยเทาขางใน การหยุดลูกดวยหลังเทาในอากาศ การหยุดลูกหลังเทาระดับพ้ืนดิน 
 2. การสงลูกฟุตบอล หมายถึง การที่ผูเลนใชสวนตางๆ ของรางกาย ยกเวนไหล แขน และ
มือ สงลูกใหฝายเดียวกันในลักษณะตางๆ เชน การสงลกูดวยเทา เขา หนาอก และศีรษะ การสงจึง
เปนสิ่งสําคัญในการเลนฟุตบอลเปนอยางยิ่ง เพราะการที่ทีมใดจะชนะการแขงขันไดน้ันจะตองขึ้นอยู
กับการประสบการณในการสงลูกที่แมนยํา และแนนอน จึงถือเปนทักษะเบื้องตนที่สําคัญจะตอง
ฝกหัดกอน ดังน้ันโคชจึงจําเปนตองฝกใหผูเลนในทีมมีความสามารถและชํานาญในการสงลูกทีดี่ 
และอธิบายใหทราบวาทําไม จึงจะสงลูกใหพลาดนอยที่สุด นอกจากนั้นยังควรใหผูเลนในทีมทกุคน 
ฝกสงลูกในระยะและมุมตางๆ กัน เชน การโหมง สงขามหัวคูตอสู การสงลูกวอลเลยขางเทาดานใน
อากาศ การสงลูกงัด การสงดวยขางเทาดานนอก การสงดวยขางเทาดานใน การสงลูกมุมธง 
 3. การเลี้ยงลกูฟุตบอล หมายถึง การทําใหลูกฟุตบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางทีต่องการโดย
ใชสวนตางๆ ของเทาทั้งสองขางบังคับลูกฟุตบอลไวในครอบครอง นับเปนสิ่งสําคัญยิ่งและสนุกสนาน 
เพราะเปนการแสดงออกถึงความสามารถเฉพาะตวัของผูเลนน้ันไดอยางชัดเจนวามีความชํานาญ
หรือมีพ้ืนฐานของฟุตบอลขนาดไหน นอกจากนี้ยังมีการหลอกลออยางชัดเจนวามีความชํานาญหรือ
มีพ้ืนฐานของฟุตบอลขนาดไหน นอกจากนี้ยังมีการหลอกลอพลิกแพลงตางๆ ตามจงัหวะและโอกาส
ที่อํานวยใหในการหลอกลอคูตอสูน้ันๆ ผูที่จะเปนผูเลี้ยงลูกไดดีน้ันจะตองเปนผูทีมี่ทักษะเบื้องตน
ของฟุตบอลดแีละความคุนเคยกับลูกฟตุบอลมาแลวเปนอยางดี ตลอดจนสามารถที่จะบังคับลูกไวใน
ครอบครองไดตามความตองการของเราดวย ผูเลนที่ชํานาญจะเลือกวิธีเลี้ยงลูกที่เหมาะสมและสะดวก 
โดยใชสวนตางๆ ของรางกายเลี้ยงลูก เชน การเลี้ยงลกูดวยศีรษะกลางอากาศ การเลี้ยงลูกถอยหลัง 
การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานนอก การเลี้ยงลูกดวยขางเทาดานในใชตัวบังคับคูตอสู การเลี้ยงลกูแลว
หยุด การหลอกและพลิกตัวไปกับลูก 
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 4. การโหมงลกูฟุตบอล หมายถึง การเลนฟุตบอลดวยศรีษะโดยการใชบริเวณหนาผากโหมง
ขณะที่ลกูฟตุบอลลอยอยู การโหมงเปนสวนหนึง่ของการเลนบอลที่นาดูยิ่งนัก  นักฟตุบอลตองฝกเลน
ดวยความอดทน ผูมีชัยชนะในการแขงขันสวนใหญจะเปนผูที่มีความชํานาญแนวแนในการโหมงบอล
ที่ลอยมาในอากาศไดอยางนาอัศจรรย การโหมงลูกมีจุดประสงค 3 ประการ คือ  
  4.1 ฝายรับเปนผูโหมงบอล เพ่ือใหบอลไกลออกไปจากหนาประตูหรือในเขตโทษ 
  4.2 ฝายรุก เปนผูโหมงบอลไปยังประตูของคูตอสูในขณะที่บอลยังไมตกถึงพ้ืนดิน 
เพ่ือหวังทําประต ู

4.3 ยุทธวิธีในการผานบอลโดยการโหมงบอลใหลอยไปไกลๆ แตมีจุดหมาย 
 5. การยิงประตู (Shooting) 
  5.1 การยิงจุดโทษ 
  5.2 การยิงลูกโทษจังหวะเดยีวผานกําแพง 
  5.3 การยิงประตูกลบัหลังดวยลูกจักรยานอากาศ 
  การยิงประตู นับเปนเปาหมายสําคัญสุดยอดของการเลนฟุตบอล ซ่ึงผูเลนฟุตบอล
มุงหวังที่จะยิงประตูฝายตรงขามใหไดมากที่สุดที่จะทําไดภายใตกําหนดเวลาและกติกา แตการยงิประตู
ไมใชของงายดังที่คิด เพราะอุปสรรคที่สําคัญ คือ มีคูตอสูที่จะคอยปองกันไมใหฝายรุกยิงประตูได 
โดยการปองกันจนสุดความสามารถ ดังน้ัน ฝายรุกจะตองพยายามหายุทธวิธีที่จะทําประตใูหไดดวย
วิธตีางๆ 

 กีฬาฟุตบอลเปนกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหนึ่ง ทีไ่ดมีการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สําหรบัทักษะตางๆ ที่ใชในการเลนกีฬาฟุตบอลได
มีบุคคลตางๆ กลาวไวดังน้ี 

 ประโยค สุทธสิงา (2517 : 15-18) ไดเขียนหนังสือคูมือฟุตบอลเกี่ยวกับทักษะและ
หลักการฝกฟตุบอล โดยแบงทักษะที่จําเปนออกเปน 9 กลุมทักษะดงัตอไปน้ี คือ ทักษะการเตะลูก 
ทักษะการหยดุลูก ทักษะการเลี้ยงลูก ทกัษะการโหมงลูก ทักษะการยิงประตู ทักษะการเขาแยงลูก 
ทักษะการทุมลูก ทักษะการเปนผูรักษาประตู ทักษะการสงลูก 

 ประโยค สุทธสิงา (2524 : 16-20) ไดเขยีนเอกสารประกอบการสอนฟุตบอลเกีย่วกับ
ทักษะพืน้ฐานที่สําคญัและจําเปนของการเลนฟุตบอล โดยแบงเปนกลุมทักษะ 9 กลุม ดังนี้ การเตะลูก 
การหยุดหรือบังคับลูกฟตุบอล การสงลูก การเลี้ยงลูก การเขาแยงลกู การทุมลูก การโหมงลูก การ
ยิงประตู และการเปนผูรักษาประต ู

 ประวิทย ไชยสาม (2526 : 18-21) ไดกลาวถึงพ้ืนฐานในการเลนฟุตบอลเบื้องตนไว
ประกอบดวย การเตะลูกฟุตบอล การหยุดลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล การเลีย้งลูกฟุตบอล 

 ประโยค สุทธสิงา (2528 : 11-17) กลาววา หลักการฝกทาเบื้องตนของฟุตบอล คือ 
การหยุดหรือบังคับลูกฟตุบอล การโหมงลูกฟตุบอล การเลี้ยงลูกฟตุบอล การทุมลกูฟุตบอล การเขา
สกัดลูกฟุตบอล การเปนผูรักษาประตู และการหลบหลกีหลอกลอ 
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 นิพนธ กิตติกลุ (2530 : บทคัดยอ) กลาวถึงทักษะที่จําเปนในการเลนฟุตบอล ดังตอไปน้ี 
คือ การบังคับควบคุมลูกบอล การเลี้ยงลูกบอล การสงลูกบอล การโหมงลูกบอล การยิงประตู การเขา
สกัดกั้น การทุมฟุตบอลเขาเลน 

 ชาญวิทย ผลชีวิน (2534 : 11-13) ไดเขียนหนังสือฟุตบอลเก่ียวกับทักษะฟุตบอล 5 กลุม 
คือ เทคนิคการเตะ เทคนิคการสง การคอนโทรลบอล เทคนิคในการโหมง เทคนิคในการยิงประตู 
และเทคนิคในการเปนผูรักษาประต ู

 เรืองเดช เชิดพุทธ (ม.ป.ป.) กลาววา ทักษะเบื้องตนของฟุตบอลประกอบดวย การรับ
และการสงลูก การบังคับและการหยุดลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล การพาไป (การหลอกลอ)  
การโหมง การยิงประตู การเปนผูรักษาประต ู
 จากการศึกษาทักษะฟุตบอลของบุคคลตางๆ พบวา ทักษะฟุตบอลที่สําคัญจะตองประกอบดวย
ทักษะดังตอไปน้ี คือ 
 1. ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล 
 2. ทักษะการสงลูกฟุตบอล 
 3. ทักษะการโหมงลุกฟุตบอล 
 4. ทักษะการยิงประตุฟุตบอล 
 

การสรางแบบทดสอบ 
 วิริยา บุญชัย (2529 : 27-29) ไดกลาววา การสรางแบบทดสอบในทางพลศึกษามีขั้นตอนพอ
สรุปไดดังน้ี 
 1. วิเคราะหเกมหรือลักษณะทางกายภาพเพื่อจะไดทราบเกี่ยวกบัทักษะหรือองคประกอบ
ตางๆ ที่มีผลตอการปฏิบตักิิจกรรมนั้นๆ 
 2. เลือกขอทดสอบที่สามารถวัดคุณภาพที่ตองการเปนขั้นตอนทีมี่ความสําคัญมากหรือ
กลาวไดวาอยูในระกวางหวัเลี้ยวหัวตอของการสรางแบบทดสอบในการเลือกขอทดสอบตองเลือก
ความสําคัญและความแมนตรงในการวัดดวย 
 3. การดําเนนิการทดสอบและการคิดคะแนนในระยะแรกผูสรางแบบทดสอบอาจจะลองผิด
ลองถูกหลายครั้ง หลังจากนั้นก็วางแผนดําเนินการและการคิดคะแนน โดยทดสอบกับบคุคลเพยีง  
2-3 คน วิธีการทดสอบและการคิดคะแนนควรชัดเจนและเขาใจงาย 
 4. ทดสอบความเชื่อม่ันของขอทดสอบในแตละรายการโดยการทดสอบซ้ํา 
 5. ทดสอบความเปนปรนัยของขอทดสอบ โดยใชผูทดสอบอยางนอย 2 คน 
 6. สรางความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 
 7. ปรับปรงุแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นใหบันทึกวธิีการปฏบิัติ และการคดิคะแนน 
 8. สรางเกณฑปกติ โดยเปลี่ยนคะแนนใหเปนคะแนนที (T-Score) หรือเปอรเซ็นตไทล 
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 เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535 : 122) ไดเสนอแนะวา การสรางแบบทดสอบขึ้นเองจะตองผาน
การทดลองใชเพ่ือยืนยันความตรงประเดน็และเชื่อถือไดของขอมูลกบัความเหมาะสมของวธิีดําเนินการ
และไดรับการปรับปรุงแกไขจะไดมาตรฐานในเรื่องเหลานี้เสียกอนทีจ่ะนํามาใชจริง การทดสอบใช
แบบทดสอบกอนการใชจริงน้ี เปนสิ่งที่มีประโยชนแมแตกับแบบทดสอบมาตรฐานดวย 

 ในการสรางแบบทดสอบ แมคคลอย และยัง (McCloy; & Young.  1954 : 41-45) ได
กลาววาผูที่จะสรางแบบทดสอบไดตองมีความรู ความสามารถในการดําเนนิการ ซ่ึงสรุปไดดังน้ี 
   1. มีความรูในการวัดผลเบื้องตน เชน การตีความหมายของคะแนน การเปลี่ยน
คะแนนดิบใหเปนคะแนนมาตรฐาน นําคะแนนมาทําสถิติ เปนตน 
   2. มีความสามารถในการออกแบบวธิีทดสอบ และเกณฑการใหคะแนนไดตรงตาม
วัตถุประสงคและเนื้อหาทีต่องการจะวัด 
   3. มีการวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ โดยการหาความเปนปรนัย ความเชื่อม่ัน 
ความเที่ยงตรง และเกณฑของแบบทดสอบ 
   4. มีการจัดทําคูมือในการใชแบบทดสอบ โดยกลาวถึงความมุงหมาย ประโยชน 
ขอจํากัด และวิธีการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 ในการสรางแบบทดสอบ วลิลกสู (Willgoose. 1961:37-38) ไดเสนอขั้นตอนการดาํเนินการ
สรางแบบทดสอบไวดังน้ี 
 1. เลือกสถานการณทดสอบใหสอดคลองกับความมุงหมายของการปฏิบัติควรจะประกอบ 
ดวยรายการตอไปน้ี 
  1.1 รายการทดสอบทุกรายการควรจะจัดทักษะพื้นฐาน คือ ความยากงาย และความ
ไมซับซอน 
  1.2 แบบทดสอบควรจะจัดการทดสอบเพียงคนเดียวในขณะปฏิบตั ิ
  1.3 แบบทดสอบควรจะวัดความสามารถที่คลายกบัสถานการณจริงใหมากที่สุด 
  1.4 คะแนนของการทดสอบควรจะเปนปรนัยใหมากที่สดุ 
 2. หาคาความเชื่อม่ันของแตละรายการทดสอบ 
 3. หาความเปนปรนัยของแตละรายการทดสอบ 
 4. เลือกหาตัวที่จะเปนเกณฑในการหาความเที่ยงตรงกับเกณฑของแบบทดสอบ 
 5. คํานวณคาสหสัมพันธของความเที่ยงตรงกับเกณฑของแบบทดสอบ 
 6. คํานวณคาสหสัมพันธภายในระหวางรายการทดสอบทั้งหมด 
 7. จัดลําดับรายการทดสอบใหเหมาะสมจากการคํานวณในขั้นตอนที่ 6 
 8. คํานวณสูตรสําหรับการทดสอบเพื่อดําเนินการในเรื่องคะแนน 
 9. ตั้งเกณฑปกติสําหรับแบบทดสอบ 
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 การวัดและประเมินผลทางพลศึกษาเปนสิ่งสําคัญอีกอยางหนึ่ง ที่ทําใหครูผูสอน
สามารถรูผลของการเรียนการสอนโดยตรง กิจรรมทางดานพลศึกษาซึ่งเปนวิชาทีต่องอาศัยรางกาย 
เพ่ือกอใหเกิดการเคลื่อนไหวที่แสดงผลออกมาใหเห็นวาผูเรียนจะตองมีความสามารถอยูระดับใด  
ซ่ึงตองอาศัยแบบทดสอบเฉพาะกีฬาในวิชานั้นๆ เพ่ือใหการวัดและการประเมินทีไ่ดรับน้ันเปนไป
ตามจุดมุงหมายที่วางไวตั้งแตแรกหรือไม  เมเยอรและเบลซ (Meyer; & Blesh.  1962 : 181)      
ไดกลาววา การสรางแบบทดสอบเปนแนวทางใหผูสอนคนควาเกี่ยวกับวิธีการสรางแบบทดสอบ  
และดําเนินการสรางแบบทดสอบ เพ่ือวัดการเรียนรูของผูเรียนและการวัดทักษะกฬีาซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ในการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพราะทักษะกีฬาจะตองอาศัยการทํางานประสานกันระหวาง 
สวนตางๆ ของรางกาย เชน การทํางานประสานกันระหวางระบบประสาทกับระบบกลามเนื้อ ความ
คลองตัว ความเร็ว ลักษณะทาทางประกอบการเลนกฬีา เปนตน พ้ืนฐานทางดานทักษะที่ดีจะชวย
สงเสริมใหการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 แบรโรว และแมกกี้ (Barrow; & McGee.  1971 : 496-501) ไดกลาววา การสราง
แบบทดสอบที่มีมาตรฐานที่ดีน้ัน ควรพจิารณาสิ่งตอไปน้ี คือ 
   1. อุปกรณที่เหมาะสมในการสรางแบบทดสอบ 
   2. ประหยัดคาใชจาย 
   3. ประหยัดเวลา 
   4. ประโยชนที่ไดรับจากแบบทดสอบ 
   5. การบาดเจ็บจากการทดสอบขณะทดสอบและหลกัการทดสอบ 

 ชีแฮน (Sheehan.  1971 : 56-68) ไดกลาวถึงแบบทดสอบวา ไมจําเปนที่จะตองมี
หลายรายการ เพราะถาหากมีแบบทดสอบมากจะทําใหการทดสอบไมไดผลเทาทีค่วร เพราะจะทํา
ใหผูเขารับการทดสอบเหน็ดเหนื่อยและเบื่อหนาย ซ่ึงสอดคลองกับคําแนะนําของแบรโรวและแมกกี้ 

จอหนสัน และเนลสัน (Johnson; & Nelson.  1974 : 50-53) ไดกลาวถึงการสราง
แบบทดสอบไวทั้งหมด 8 ขั้น ดังน้ี 

  ขั้นที่ 1 เปนการวิเคราะหเกมหรือคุณภาพทางกายภาพ เพ่ือนําไปสูทักษะหรือ
องคประกอบในการวัด และขึ้นอยูกับความเขาใจในการปฏิบัตินําไปสูการประเมินผลองคประกอบ
ของกิจกรรมตองไดรับการพิจารณา บางอยางตองคํานึงถึงยุทธศาสตรและปฏิกิริยาตอบโตไปยัง
สวนอ่ืนๆ บางอยางก็ไมไดรับการวิเคราะหเพราะวามันยากตอการวัดที่จะใหไดตามจุดมุงหมายอยาง
มีคุณภาพ 

  ขั้นที่ 2 เปนการเลือกแบบทดสอบ เพ่ือวดัใหไดคุณภาพตามขั้นที่ 1 แบบทดสอบ
น้ันตองวัดใหดีที่สุดเพื่อนําไปวัดที่ถูกตอง 

   แบบทดสอบนั้นอาจเลือกมาจากแบบทดสอบใหมๆ ซ่ึงผานการพิจารณาของ
ผูเชี่ยวชาญ หรือไดรับการเลือกหลังจากไดวิเคราะหมาแลว ถาเปนการทดสอบทางกีฬาชนิดนั้น 

   แบบทดสอบที่ดีจะตองมีเกณฑของคะแนนซึ่งการทดสอบของนักเรียนตองมี
คะแนนสูงจึงจะสัมฤทธิ์ผลและตองสูงกวาแบบบรรยาย อธิบาย 
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   แบบทดสอบทางเนื้อหาสาระนั้นจะตองไดรับการวัดจากหลายๆ ดานของการ
บริหารรางกาย ซ่ึงการวัดก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปได คนที่ทําแบบทดสอบอาจจะเลือกที่เกี่ยวของกับ
เกณฑที่กําหนดไว เชน ตองใหไดตามเวลามีเครื่องมือวัด มีพ้ืนที่ หรืออ่ืนๆ นอกจากนี้ ขอสอบนั้น
จะตองมีคุณภาพซึ่งครูจะตองเขาใจถึงผลของการวัดซึ่งสามารถแยกความสามารถได ถาแบบทดสอบ
ซับซอนผลอาจผิดพลาดได โดยเฉพาะแบบทดสอบที่ใหไดตามจุดมุงหมาย ถาครูพยายามวัดความ
แข็งแรงของแขนและไหล การใชแบบทดสอบนั้นอาจจะไมเหมาะสม บางครั้งผูสรางแบบทดสอบ
อาจจะผิดพลาดในการแยกแยะทักษะก็ได 

  ขั้นตอนที่ 3 เปนการกําหนดขบวนการในการใชและใหคะแนนของการทดสอบ 
ในทางปฏิบตับิางครั้งอาจจะมีการลองผิดลองถูก ทางทีดี่ที่สุดควรจะมีการวางแผนในการปฏิบตัิ
เพ่ือใหไดการทดสอบและการใหคะแนนที่สมบูรณและชัดเจน การทดสอบนั้นตองการจะวัดเพียงหน่ึง
หรือสองวิชา อยางไรก็ดีการกําหนดที่จะปรับปรุงก็เปนสิ่งจําเปนที่จะตองทําหลังจากที่ไดทดสอบ
มาแลว ความชัดเจนและงายเปนสิ่งหนึ่งทีจ่ะทําใหเกิดความนาเชื่อถอืและเปนปรนัยของแบบทดสอบ 
ผูสรางแบบทดสอบตองหาวิธีการใหเกิดความสะดวกตอผูใชในความเที่ยงตรงดวย 
   ขั้นตอนที ่4 เน้ือหาวิชาที่จะทําการทดสอบตองเปนตวัแทนของประชากรได 
   ขั้นตอนที ่5 การคํานวณคะแนนของแตละวิชาตองกําหนดใหเหมาะสม เพ่ือให
คะแนนนั้นชัดเจนและมีคะแนนเฉลี่ยที่ดี 
   ขั้นตอนที ่6  แบบทดสอบที่นาเชื่อถือไดจะตองมีคาอยางนอย .07 ถึงจะยอมรับได 
บางครั้งอาจถึง จึงจะเปนมาตรฐานเกณฑใหคะแนน 

  ขั้นตอนที่ 7 เปนการคํานวณแบบทดสอบแตละขอ เพ่ือใหไดความปรนัยตรงตาม
วัตถุประสงคที่ตองการวัด ซ่ึงผูออกแบบทดสอบตองทาํเรื่องใหชัดเจนเพื่อนําคะแนนทีไปใชตอไป 

  ขั้นตอนที่ 8 เปนการหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ซ่ึงผูทําตองดําเนินการ ดังนี้ 
    1. การปฏบิัตขิองนักเรียนตองมีความสัมพันธกบัคะแนนที่เขากันได ถาคะแนน
ดีก็จะสูง 
    2. ถาออกแบบทดสอบมาเพื่อวัดทางปฏิบัติ เชน เทนนิส แบดมินตัน แฮนดบอล 
คะแนนที่ไดกต็องสัมพันธกับผลทีเ่ขาเลน 
    3. บางกิจกรรม เชน กีฬาทมีไมไดขึ้นอยูกับความเหมาะสมเสมอไปการกําหนด 
คาคะแนนบางครั้งอาจจะตองกําหนด 5 = ดีเยี่ยม 4 = ดี 3 = ปานกลาง ซ่ึงคาที่ต่ํากวานี้ถือวาไมผาน 
    4. ในการเปรียบเทียบการปฏิบัติของแตละคนที่จะผานได จะตองกําหนดระดับ
เพราะวาแตละคนตองมีระดับการวัดที่แตกตางกัน โดยเฉพาะนักพลศึกษา 
    5. การรวมคะแนนทั้งที่ไดจากการปฏิบัตทิี่กําหนดตามเกณฑ โดยทดสอบการ
เลนงายๆ การบริหารรางกาย 

  ขั้นที่ 7 เปนการปรับปรุงแบบทดสอบ หลงัไดวิเคราะหและนําไปใชแลว 
  ขั้นที่ 8 เปนการกําหนดมาตรฐานกลางหลายๆ วชิา ซ่ึงเปนตัวแทนของทั้งหมด 

ซ่ึงจะกําหนดคาที่เปนคะแนนออกมา เพ่ือนําไปใชซ่ึงอาจจะเปนเปอรเซ็นตหรือคะแนนที (T-Score) 
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เวค (Wade. 1976 : 37-38) ซ่ึงเปนโคชฟุตบอลของสมาคมฟุตบอลอังกฤษไดกลาววา 
ทักษะฟตุบอลเปนสิ่งสําคญัยิ่งของการเลนฟุตบอล ซ่ึงถาทักษะไมดีแลวจะมีผลกระทบตอการเลน
เปนทีมมาก ดังน้ันการวัดและประเมินผลทักษะฟุตบอลจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองวัดนักฟุตบอลหรือ
ผูเรียนฟุตบอล โดยเฉพาะทักษะฟตุบอลที่เปนพ้ืนฐานสําคัญประกอบดวย 6 กลุมทักษะ ดังน้ี คือ 
การสงและการเตะลูก การหยุดลูก การโหมงลูก การเปนผูรักษาประตู การเลีย้งลกู และการแยงลูก 
 

คุณสมบัตขิองแบบทดสอบ 
 ประโยค สุทธสิงา (2524 : 24-28) ไดกลาวถึง คุณลักษณะของแบบทดสอบฟุตบอลที่ดี
ดังตอไปน้ีคือ 
  1. ตองเที่ยงตรง 
  2. ตองมีความยากงายพอเหมาะ 
  3. ตองมีความเชื่อม่ัน 
  4. ทักษะตางๆ ตองวัดได 
  5. ตองมีสิ่งทาทายหรือยั่วยุใหอยากทํา 
  6. ตองมีความจําเพาะเจาะจง 
  7. ตองมีมาตรฐานในการใหคะแนน 
  8. ตองมีประสิทธิภาพ 
  9. ตองยุติธรรม 

10. ตองมีเกณฑปกต ิ
  11. ตองมีความเปนปรนัย 
 วาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2529 : 223) ไดกลาวถึงแบบทดสอบที่ดีจะตองมีคุณลักษณะดังน้ี 
  1. ความเชื่อม่ัน (Reliability) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดนกัเรียนกลุมใดก็ไดผล
เหมือนกัน 
  2. ความเที่ยงตรง (Validity) เปนแบบทดสอบที่ใชวัดสิง่ที่ตองการไดจริง 
  3. ความเปนปรนัย (Objectivity) เปนแบบทดสอบที่ยตุิธรรมในการใหคะแนนใครจะให
ก็ได 
  4. ความงาย (Simplicity) เปนแบบทดสอบที่ไมมีความยุงยากซบัซอนงายตอการบริหาร 
  5. ความเปนมาตรฐาน (Uniformity) เปนแบบทดสอบที่มีเกณฑมาตรฐานที่แนนอนไว
เปรียบเทียบอยูแลว 
  6. การใชเวลา (Time) เปนแบบทดสอบที่ไมใชเวลามากเกินไป และมีความประหยัด 
(Economics) แบบทดสอบที่ใชไดดีที่สุด คือ แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) 
 ผาณิต บิลมาศ (2530 : 30-50) ไดกลาวถึงคุณสมบัตขิองแบบทดสอบทักษะกฬีาที่ดีควรมี
ลักษณะดังน้ี 
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  1. มาตรฐานทางเทคนิค (Technical Standard) ไดแก 
   1.1 ความเที่ยงตรง (Validity) วัดไดตามวตัถุประสงค 
   1.2 ความเชื่อม่ัน (Reliability) มีความแนนอนในการวัดใชวัดกี่ครั้งก็ไดผลเหมือนเดิม 
   1.3 ความเปนปรนัย (Objectivity) ไดมาตรฐานวัดไดแนนอน ชัดเจนในการให
คะแนน 

1.4 เกณฑ (Norm) เพ่ือใชเปนตวัแทนเฉพาะกลุม 
  2. มาตรฐานทางการปฏิบตัิ (Practical Standard) 
   2.1 ขอพิจารณาทางการจัดการดําเนินการทดสอบ ไดแก 
    2.1.1 อุปกรณ (Equipment) 
    2.1.2 เวลา (Time) 
    2.1.3 เงิน (Money) 
    2.1.4 การวัดนําไปใชประโยชน (Utility) 
   2.2 คุณคาในการพัฒนา (Developmental Values) 
    2.2.1 ดานรางกาย (Physical) 
    2.2.2 ดานจิตใจ (Mental) 
    2.2.3 ดานสังคม (Social) 
 พูนศักดิ์ ประถมบุตร (2532 : 24-28) ไดกลาวถึง การสรางแบบทดสอบทักษะกฬีา จะตอง
เปนไปตามความมุงหมายมีการวางแผนลวงหนา และดําเนินการทดลองใชแบบทดสอบตลอดจนการ
ประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแกไขหรือการสรางเกณฑปกติตอไป ดังน้ันแบบทดสอบที่สรางขึ้น ควรมี
คุณสมบัติดังน้ี 
  1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความถูกตองที่ขอสอบวัดไดตรงตามความมุงหมาย
ที่ตองการจะวดั ความเที่ยงตรงของเครื่องมืออาจจําแนกไดดังน้ี 
   1.1 ความเที่ยงตรงเชงิประจักษ (Face Validity) หมายถึง คุณสมบัตขิองเครื่องมือที่
พิจารณาอยางผิวเผินวาสามารถวัดไดในสิ่งที่ตองการจะวัดได 
   1.2 ความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง คุณสมบตัขิองเครื่องมือ
ที่ใชวัดเนื้อหาไดครบตามขอบเขตที่กําหนดไว 
   1.3 ความเที่ยงตรงเชิงหลักสูตร (Curricular Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่วัดพฤติกรรมหรอืทักษะตางๆ ไดครบตามจุดมุงหมายของหลักสูตรที่กาํหนดไว 
   1.4 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่ใชวัดพฤติกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับพฤตกิรรมที่เกิดขึน้จริงๆ ในระยะเวลาเดียวกัน 
   1.5 ความเที่ยงตรงเชิงพยากรณ (Predictive Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่สามารถพยากรณพฤติกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับพฤตกิรรมที่เกิดขึน้จริงๆ ในอนาคต 
   1.6 ความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่สามารถวัดหรืออธิบายพฤติกรรมหรือสิ่งที่ตองการจะวัดไดตรงตามทฤษฎ ี
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  2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง เปนคุณสมบัติของแบบทดสอบหรือขอสอบเม่ือ
สอนไปแลวผูตรวจสามารถใหคะแนนไดคงที่และแนนอนจะใชแบบทดสอบชุดเดิมน้ีทําการทดสอบ
กับผูเรียนกลุมเดิมอีก ผูเรียนจะตอบหรอืทําไดเหมือนเดิม ความเชื่อม่ันของเครื่องมือหาไดหลายวธิี
ดังน้ี คือ 
   2.1 การวัดความคงที่ (Measure of Stability) วิธีน้ีใชการวัดซ้ํา (test-retest) โดย
ใหผูสอบกลุมเดียวกันสอบขอสอบชุดเดียวกันสองครั้ง โดยเวนระยะหาง 2-3 สัปดาห 
   2.2 การวัดความเทากัน (Measure of Equivalence) วธิีน้ีผูใชสอบกลุมเดียวกัน
สอบขอสอบ 2 ชุดในเวลาใกลเคียงกัน ขอสอบทั้งสองชุดนี้มีความคลายคลึงกบัวดัในเรื่องเดียวกัน
และมีระดับความยากงายเทาๆ กัน ขอสอบลักษณะนีเ้รียกวา แบบทดสอบคูขนาน 
   2.3 การวัดความคงที่ภายใน (Measure of Internal Consistency) เปนการหา
ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใชการทดสอบเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงคํานวณหาไดหลายวธิี เชน วิธี
แบงครึ่ง (Split half Method) วิธีของ คูเกอร-ริชารดสนั (Kuder Richardson) วิธขีองครอนบาค 
(Cronbach) เปนตน 
  3. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง มาตรฐานของการวัดแบบทดสอบตอง
แนนอนชัดเจนในการดําเนินการและการใหคะแนน การวัดจากคนหลายคนไมวาผูใชจะนําไปใชสอบ 
คําตอบและคะแนนที่ไดเหมือนกันซ่ึงขึ้นอยูกับคุณสมบัติ 3 ประการ ดังน้ี 

3.1 ความแจมชัดในความหมายของแบบทดสอบ 
   3.2 ความแจมชัดในวิธีการตรวจหรือมาตรฐานการใหคะแนน 
   3.3 ความแจมชัดในการแปลความหมาย 
  4. เกณฑปกต ิ(Norm) หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดไวในเรื่องใดเรื่องหน่ึงของ
ประชากรกลุมใดกลุมหน่ึง ซ่ึงครูสามารถนําผลจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับประชากรใน
ลักษณะเดียวกันไดในการสรางเกณฑสิ่งที่ตองควรพิจารณามีดังน้ี 

4.1 ทําจากกลุมตวัอยางมีมากพอ 
   4.2 การสุมตัวอยางเปนตัวแทนประชากร 
   4.3 เกณฑตองใชเฉพาะกลุมที่กําหนดเทานั้น 
   4.4 หาเกณฑของแบบทดสอบแตละรายการจึงหาเกณฑของแบบทดสอบ 
 สกอตตและเฟรนซ (ณัฐวฒิุ ปลองเจริญ.  2534 : 10-11 ; อางอิงจาก Scott; & French.  
1950 : 28-46) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของแบบทดสอบทางพลศึกษาที่มีประสิทธภิาพ ควร
ประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี คือ 
  1. วัดความสามารถที่สําคัญของกีฬาประเภทนั้นๆ 
  2. เหมือนกับสถานการณการเลนจริง 
  3. วัดผูทดสอบแตละคนซึ่งผลการทดสอบไมเกี่ยวกบับุคคลที่สอง 
  4. มีวิธีการใหคะแนนที่ถูกตอง เที่ยงตรง 
  5. กําหนดจํานวนครั้งในการทดสอบที่แนนอน 
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  6. เสริมสรางสิ่งที่ดีแกผูเลน 
  7. มีความนาสนใจและมีเปาหมาย 
  8. มีความยากงายพอสมควร 
  9. สามารถนําคะแนนมาตัดสินโดยการใชสถิติได 

10. เปนเครื่องมือในการตีความหมายของการกระทํานั้นๆ 
 วิลกูส (Willgoose.  1961 : 21-18) ไดเสนอคุณสมบัตขิองแบบทดสอบที่ดีไววา  
  1. ตองมีความเที่ยงตรง (Validity) แบบทดสอบที่ดีตองสามารถใชวดัสิ่งที่ตองการ
ทราบคาได แบบทดสอบทีมี่ความเที่ยงตรงสูงสามารถบอกคาของคณุภาพในสิ่งที่ตองการทราบได
สูงโดยไมเบียดเบียนหรือมีคาที่ไมตองการวัดอยูรวมดวย 
  2. แบบทดสอบที่มีความเชือ่ถือได (Reliability) หมายถึง ความคงทีแ่นนอนของ
แบบทดสอบ จะนําเอาแบบทดสอบนั้นไปใชกี่ครั้งก็ตาม ผลลัพธจะไดเหมือนเดิมโดยใชกับกลุม
ประชากรเดียวกันและสภาพแวดลอมที่เหมือนกัน 
  3. แบบทดสอบที่ดีตองมีความเปนปรนัย (Objectivity) คือ มีความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันในการใหคะแนนในการทดสอบ ความเปนปรนัยของแบบทดสอบ มีคุณสมบัติ ดังน้ี 

3.1 มีรายละเอียด และขอชี้แจงในการนําไปใชใหแจมชดัแนนอน 
   3.2 งายและสะดวกแกการใช 
   3.3 ผลของการทดสอบนําไปคํานวณคาทางคณิตศาสตรได 
   3.4 ขอทดสอบนั้นตองมีกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร และมีสภาพคงที่ 
  4. แบบทดสอบตองมีลักษณะประหยัด คือ ไมตองใชจายในการทดสอบมากนักและ
ประหยัดทั้งอุปกรณ สถานที่ เวลา และบคุลากร 
  5. แบบทดสอบที่ดีตองมีเกณฑเปรียบเทยีบ 
  6. แบบทดสอบที่ดีตองมีอํานาจในการจําแนกสูง คือ หลังจากทําการทดสอบแลวตอง
สามารถแยกคนเกงและคนออนได 
  7. แบบทดสอบที่ดีตองดึงดูดความสนใจของผูรับการทดสอบ ทาทายที่ใหใช
ความสามารถอยางเต็มที ่
  8. แบบทดสอบที่ดีตองมีคณุคาในการพัฒนา คือ ผูรับการทดสอบสามารถรูถึง
ความสามารถและความบกพรองของตน สําหรับที่จะเปนแนวทางในการปรับปรุงใหดีขึ้น 
  9. คําแนะนําในการทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบที่ดีจะตองมีคําสั่งทีเ่ปนมาตรฐานที่
ทําใหผูรับการทดสอบทําการทดสอบไดเหมือนๆ กัน ผลการทดสอบจึงจะเปนมาตรฐานเดียวกนั 
 จอหนสัน และเนลสัน (Johnson; & Nelson. 1974 : 44) กลาววา แบบทดสอบทีดี่มีดังน้ี 
  1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่งที่ตองการ วัดไดตรงตาม
จุดมุงหมาย 
  2. ความเชื่อม่ัน (Reliability) หมายถึง การที่แบบทดสอบมีความแนนอนในการวัด 
โดยผูรับการทดสอบจะทดสอบกี่ครั้งก็จะไดผลเชนเดิม 
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  3. เกณฑปกต ิ(Norm) เพ่ือใหเปนตวัแทนของประชากรเฉพาะกลุม 
  4. ความเปนปรนัย (Objectivity) หมายถึง แบบทดสอบมีมาตรฐานที่แนนอนแจมชัด
ในการดําเนินการและการใหคะแนน แมจะมีผูวัดหลายคนก็ตาม คะแนนที่ไดจะเทากัน 
 มอรโรว และคนอ่ืนๆ (Marrow; others. 1995 : 278-285) ไดแบงชนิดของแบบทดสอบ
ทักษะการกฬีาออกเปน 4 กลุมเชนเดียวกัน คือ 
  1. แบบทดสอบความแมนยาํ (Accuracy-based Skill Tests) นิยมวัดผลในการเสิรฟ
วอลเลยบอล เทนนิส หรือแบดมินตัน การขวางลูกบอล การยิงลกูโทษ และการยิงประเภทตางๆ ใน
กีฬาบาสเกตบอล เปนตน สิ่งที่ควรคํานึงถึงในแบบทดสอบประเภทนี้ คือ การสรางระบบใหคะแนนที่
มีความเชื่อถือได และความเที่ยงตรงใหมีมากที่สุด 
  2. แบบทดสอบการปฏิบตัิซํ้า (Repetitive-performance Tests) โดยปกติเรียกวาการ
ตีบอลกระทบฝาผนัง หรือการตขีึ้นไปบนอากาศ สามารถใชวัดการตใีนทักษะกีฬาประเภทที่ตองใชไม 
(Recquet Sports) เชน การตีลูกหนามือ หลังมือ และการสงบอลในกีฬาวอลเลยบอล แบบทดสอบ
ประเภทนี้นับวามีความเชื่อถือไดสูงแตถากระบวนการในการสรางไมดีอาจเกิดความไมเหมาะสม
เพราะสามารถใชวัดทักษะไดเพียงทาเดยีว ซ่ึงไมครอบคลมุทักษะอ่ืนๆ เทาไรนกั ทําใหความเทีย่งตรง
ลดลงไป 
  3. แบบทดสอบการเคลื่อนไหวของรางกายทั้งหมด (Total Bodily Movement Test) 
มักเรียกวา แบบทดสอบวัดความเร็ว นิยมใชแบบทดสอบนี้นับวามีความเชื่อถือไดสูงมาก เพราะมี
ตัวแปรหลายตัวรวมทั้งการดูเวลาที่ไดจากการปฏิบัติดวย 
  4. แบบทดสอบวัดระยะหรือพลังในการปฏบิัติ (Distance or Power Performance Test) 
ใชในการเสิรฟแบดมินตันและแร็กเกตบอล การขวางลูกซอฟทบอล ซ่ึงแบบทดสอบนี้มักมีปญหา
ตรงที่วา ในการทดสอบจะตองคิดเรื่องความแมนยําดวยหรือไม อยางไรก็ตามอาจแกปญหาดังกลาว
ไดดวยการกําหนดระยะทางใหสั้นเขา 
 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบ 
 ครรชติ สมิตานนท (2519 : 28-29) ไดพูดถึงการสรางแบบทดสอบ ผูที่จะสรางแบบทดสอบ
ตองมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอนในการสรางดังน้ี 
  1. มีความรูในการวัดผลเบื้องตน 
  2. สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถระหวางผูรับการทดสอบกับ
เกณฑมาตรฐานได 
  3. สามารถรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบตางๆ ได 
  4. สามารถจัดผูเชี่ยวชาญมาเปนผูใหคะแนน เพ่ือหาความสัมพันธระหวางคะแนนของ
ผูเชี่ยวชาญกบัคะแนนที่ไดจากการทดสอบได 
  5. แบบทดสอบที่สรางขึ้นควรมีมาตรฐานผูรับการทดสอบสามารถเขาใจคําสั่งหรือ
คําแนะนําในการทดสอบตรงกัน 
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  6. วิเคราะหลกัษณะของการทดสอบใหตรงตามเนื้อหาที่จะศึกษาได 
  7. เลือกวิธีการวัดผลแบบงายๆ และในการเลือกแบบทดสอบควรมลีักษณะ ดังน้ี 

7.1 ควรใชอุปกรณที่ประหยัด 
   7.2 ตองไมจํากัดการแสดงออก 
 จอหนสัน และเนลสัน (Johnson; & Nelson. 1986 : 66-70) ไดพูดถึงขั้นตอนในการสราง
แบบทดสอบพลศึกษาไวดังน้ี 
  1. การวิเคราะหเกมการเลนเพ่ือนํามาเปนองคประกอบในการสรางแบบทดสอบ 
  2. การคัดเลือกแบบทดสอบ แลวนํามาสรางแบบทดสอบแตละรายการกอน 
  3. การกําหนดวิธีการดําเนนิการทดสอบ และการเกบ็รวบรวมขอมูล 
  4. หาความเชือ่ม่ันแตละรายการและทั้งฉบับ 
  5. หาความเปนปรนัยแตละรายการ และทั้งฉบับ 
  6. หาความเทีย่งตรงแตละรายการ และทัง้ฉบับ 
  7. แกไขรายการทดสอบ และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหเหมาะสม 
  8. การสรางเกณฑปกต ิ
 เคิรกเคนดอล (ปญญา สังขวดี.  2526 : บทคัดยอ; อางอิงจาก Kirkendall.  1987 : 104) ได
แบงขั้นตอนในการสรางแบบทดสอบ 6 ขัน้ตอนดังน้ี 
  1. วางแผนการทดสอบ 
   1.1 กําหนดจุดมุงหมายของการทดสอบ 
   1.2 กําหนดรายละเอียดของการทดสอบ 
  2. การเตรยีมการสอบ 

2.1 ศึกษาหลักสูตร 
   2.2 กําหนดรายการทดสอบ 
   2.3 เตรียมเขยีนรายงานการทดสอบ 
   2.4 จัดเรียงการทดสอบ 
   2.5 เตรียมการแนะนําและบนัทึกการทดสอบ 
  3. ดําเนินการทดสอบ 
  4. ตรวจคุณภาพแบบทดสอบ 

4.1 หาคาความยากงายของแบบทดสอบ 
   4.2 หาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ 
   4.3 หาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ 
   4.4 หาความเปนปรนัยของแบบทดสอบ 
  5. ปรับปรุงแกไขรายการทดสอบ 
  6. สรางเกณฑปกต ิ
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 ประโยชนของแบบทดสอบ 
 วิริยา บุญชยั (2529 : 22-24) ไดกลาวถึงประโยชนของแบบทดสอบ ดังน้ี 
  1. เพ่ือการใหเกรด 
  2. การแบงกลุมผูเรียน 
  3. การกําหนดสถานะตางๆ ของผูเรียน 
  4. วัดความกาวหนา 
  5. ชวยในการพิจารณาคะแนนอยางมีปรนัย 
  6. เพ่ือการวินิจฉัย 
  7. เพ่ือเปนแนวทางในการคนควาวิจัย 
  8. เพ่ือเปนการปรับปรุงการเรียนการสอน 
  9. เพ่ือเปนการวัดโครงการพลศึกษา 
 ผาณิต บิลมาศ (2530 : 34-38) ไดกลาวถงึประโยชนของการทดสอบทักษะ 9 ขอ คือ 
  1. วัดความกาวหนา 
  2. การใหคะแนนหรือเกรด 
  3. การแบงกลุม 
  4. การจูงใจ 
  5. การฝกซอมหรือการปฏิบัต ิ
  6. การวิเคราะหเกี่ยวกบัความสามารถของผูเรียนดานอ่ืนๆ วิธีการสอนหลักสูตรหรือ
ขอบกพรองของผูสอน 
  7. เปนเครื่องมือชวยการสอน 
  8. เปนเครื่องมือในการตีความหมายโครงการพลศึกษา 
 เมเยอร และเบรซ (Meyers; & Blash. 1962 : 181-182) ไดกลาวถึงประโยชนที่ไดรับ  
จากการสรางแบบทดสอบทักษะมีหลายประการ แตในที่น้ีจะเนนทางดานพลศึกษา ซ่ึงเปนประโยชน
ทางดานการวัดความกาวหนาของผูเรียน การใหคะแนนหรือเกรด การแบงกลุม แบบทดสอบนัน้เปน
เครื่องมือที่ชวยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอีกทางหนึ่งเพราะวาผลของการทดสอบจะไดเปน
พ้ืนฐานในการตัดสินใจของครู และนักการศึกษาในการประเมินผลความกาวหนาของนักเรียนไว ดังน้ี 
  1. เปนเครื่องมือพิจารณาถึงขอบกพรองทางทักษะกฬีานั้นๆ 
  2. เปนเครื่องมือเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนการสอน และนําไปใชหรือการ
แขงขันได 
  3. เปนสิ่งชวยปรบัปรุงการเรียนการสอนทางทักษะ 
  4. เปนแนวทางในการใหคะแนน และวธิกีารประเมินผลของคร ู
  5. เปนสิ่งที่ชวยกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในการซอมมากขึ้น 
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 เปเป และมีนส (Pape; & Means.  1963 : 1000-1004) ไดกลาวถึงประโยชนของการวัดผล
ทางพลศึกษา ดังน้ี 
  1. ชวยแบงความสามารถของผูเรียน 
  2. ชวยพิจารณาถึงความกาวหนาของผูเรียน 
  3. ชวยใหผูปกครองทราบถึงผลการเรียนของผูเรียน 
  4. ชวยใหผูเรยีนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น 
  5. ชวยปรับปรุงแกไขสิ่งบกพรองและแนะแนวทางใหแกผูเรียน 
  6. ชวยพิจารณาถึงประสิทธิภาพในการสอนของครู 
 นิกสัน และเจเวตต (Nixon; & Jewett.  1980 : 399-400) ไดกลาวถึงประโยชนในการวัดผล
ทางพลศึกษา ดังน้ี 
  1. ชวยวเิคราะหผูเรียนและเปนแนวการสอนของครู 
  2. ชวยจูงใจใหผูเรียนสนใจเรียนยิ่งขึ้น 
  3. ชวยในการแบงกลุมผูเรียน 
  4. ชวยประเมินผลผูเรียน 
  5. ชวยพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของครู 
  6. ชวยในการใหคะแนนหรอืเกรด 
 การหาเกณฑปกติของการทดสอบ 
 วิริยา บุญชยั (2529 : 26) กลาววา เกณฑปกติหมายถึงมาตรฐานที่กําหนดไวในเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งของประชากรกลุมใดกลุมหน่ึงซึ่งครูสามารถนําผลจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับประชากร
ในลักษณะเดยีวกันได 
 แบบทดสอบกีฬาจึงจําเปนตองมีเกณฑปกติ วัดความสามารถของทักษะกีฬาซึ่งแตกตาง
จากแบบทดสอบในสาขาวชิาอ่ืน เกณฑปกติน้ันมีหลายระดับใหเลือกใชตามสภาพเหมาะสม ทั้งใน
ระดับนานาชาติ ระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับโรงเรียน แตสําหรับแมแบบทดสอบที่
สรางขึ้นเอง รายการขอสอบบางอยางตองสรางเกณฑขึ้นมาเองดวย โดยนําแบบทดสอบที่สราง
ขึ้นมาทดสอบกับนักเรียนทัง้โรงเรียนเพ่ือหาคาเฉลี่ย แยกเพศ ระดับอายุ ของแบบทดสอบทั้งหมด 
และรายการยอยของขอทดสอบ 
 การหาเกณฑของแบบทดสอบทักษะยอยและแบบทักษะรวม ทําใหผูเขารับการทดสอบ
ทราบถึงระดับความสามารถของตนเองวาอยูในระดับใด และสามารถเปรียบเทียบไดเกณฑปกต ิ  
ทั้งคะแนนยอยและคะแนนรวม คะแนนมาตรฐานสวนใหญที่นิยมใชคือคะแนน “ท”ี หรือ “ตําแหนง
เปอรเซนไทล” 
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งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ฮีทและโรเจอร (Heath ; & Rogers.  1932 : 328) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่ 
ใชสําหรับนักเรียนชายระดบัประถมศึกษา 5-6 และผูเลนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ประกอบดวย 
แบบทดสอบทักษะ 6 รายการ คือ การเตะลูก การเลีย้งลูก การตั้งเตะยิงประตู การทุมลูกที่ถูกตอง 
การเลี้ยงลูกเคลื่อนที่ และการขวางลูก สําหรับการวัดและประเมินผลปรากฏวา แบบทดสอบทกัษะ
พ้ืนฐาน 6 รายการ มีคาความเที่ยงตรง .71 และคาความเชื่อม่ัน .74 
 แมคโดแนลด (McDonald.  1951 : 50-53) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟตุบอลระดับ
มหาวิทยาลัย จํานวน 1 แบบ คือ การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง ที่มีขนาดยาว 30 ฟุต สูง 11 ฟุต 
โดยนํามาทดสอบกับนักศึกษา 4 กลุม คือ นักฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาระดับปที่ 1 
นักศึกษาระดบัปที่ 2 และนักศึกษาระดบัมหาวทิยาลัยทัว่ไป ผลวจัิยพบวา นักฟตุบอลระดับมหาวทิยาลัย 
จํานวน 17 คน มีคาความเที่ยงตรง .94 นักศึกษาระดบัปที่ 1 จํานวน 18 คน มีคาความเที่ยงตรง .76 
นักศึกษาระดบัปที่ 2 จํานวน 18 คน มีคาความเที่ยงตรง .63 นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทัว่ไป 
จํานวน 53 คน มีคาความเที่ยงตรง .85 
 มีทเชลล (Mitchell.  1963 : 328) เปนผูนําแบบทดสอบของแมคโดแนลดไปทดสอบและ
พัฒนากับเด็กนักเรียนในระดับประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนตน โดยใชแบบทดสอบการเตะ
อัดน็อคบอรดเล็กขนาด ยาว 8 ฟุต สูง 4 ฟุต เสนเริ่มหางกําแพง 6 ฟุต ยาว 14 ฟุต ทดสอบครั้งละ 
30 วินาที ทดสอบ 3 ครั้ง ผลวิจัยพบวา ไดคาความเที่ยงตรง .84 และคาความเชื่อม่ัน .89 
 โคเวค (Barrow.  1979 : 284-285 ; citing Kvacs. N.d.) ไดศึกษาแบบทดสอบเพือ่วัด
ความสามารถโดยทั่วไปในกีฬาฟุตบอล และเจาะจงใหเปนพ้ืนฐานในกีฬาฟุตบอลเพื่อทํานาย
ความสามารถกอนที่จะลงเลนในสนามจริง แบบทดสอบที่ใชคือ การเดาะบอล โดยใชเทา เขา ตนขา 
ไหล ศีรษะ หรือใชสวนตางๆ ของรางกายไดทุกสวนยกเวนมือและแขน โดยเดาะใหไดมากที่สุด
ภายในเวลา 45 วินาที ในพ้ืนที่วงกลมรศัมี 9 ฟุต การเดาะบอลอนุญาตใหลูกฟตุบอลกระดอนพื้น 
ได 4 ครั้งๆ ละ 45 วินาที ใหมีการพักระหวางการทดสอบแตละครัง้ การคิดคะแนนจะคิดรวมผลการ
เดาะบอลทั้ง 4 ครั้ง การศึกษาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบใชแบบทดสอบของแมคโดแนลด และ
การใชคะแนนของผูเชี่ยวชาญเปนเกณฑ กลุมตัวอยางไดแก นักกีฬาฟุตบอล 38 คน โดยแบงเปน  
3 กลุม ผลการวิจัยปรากฏวา เกณฑความเที่ยงตรงกับแบบทดสอบของ แมคโดแนลด ของกลุมรวม 
นักกีฬาและผูเริ่มเลนมีคาเทากับ 0.71, 0.43 และ 0.83 ตามลําดับ สวนเกณฑความเที่ยงตรงกบับุ
คลประเมินคาของกลุมนักกีฬา มีคาเทากบั 0.37 และกลุมผูริเริ่มมีคาเทากับ 0.79 การศึกษาความ
เชื่อม่ันกลุมรวมนักกีฬา และเร่ิมเลนมีคาเทากับ 0.93,0.97 และ 0.95 ตามลําดับ ซ่ึงแบบทดสอบนี้
จะมีความเที่ยงตรงในกลุมผูริเริ่มเลนมากกวากลุมอ่ืนๆ แตทุกกลุมมีคาความเชื่อม่ันสูงใกลเคียงกัน 
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 ครูว (Verducci.  1980 : 334-335 ; citing Crew.  1968 : 379) ไดสรางแบบทดสอบทักษะ
ฟุตบอลขึ้น ซ่ึงประกอบดวย 4 รายการ คือ ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนัง การเลี้ยง  
ลูกฟุตบอล ความแมนยําในการเตะลูกฟตุบอลโดง การเดาะลูกฟุตบอล โดยใชนักศึกษาชายระดับ
วิทยาลัยเปนกลุมตัวอยาง ผลปรากฏวา 
  1. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑจากผูเชี่ยวชาญดังน้ี 
   1.1 ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนัง มีคาเทากับ 0.88 
   1.2 การเลี้ยงลูกฟุตบอล มีคาเทากับ 0.92 
   1.3 ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดง มีคาเทากับ 0.94 
   1.4 การเดาะลูกฟุตบอล มีคาเทากับ 0.96 
   1.5 การทดสอบทุกรายการ มีคาเทากับ 0.98 
  2. ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ โดยการทดสอบซ้ํา (Test-Retest) มีคาดังน้ี 

2.1 ความแมนยําในการเตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนัง มีคาเทากับ 0.97 
2.2 การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีคาเทากับ 0.99 

   2.3 ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดง มีคาเทากับ 0.99 
 2.4 การเดาะลูกฟุตบอล มีคาเทากบั 0.99 

 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ณัฐวุฒิ ปลองเจริญ (2534 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทกัษะกีฬาฟตุบอลและสรางเกณฑ
ปกติสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน หลังจากผูเชี่ยวชาญไดประเมินและพิจารณาคัดเลือก
แบบทดสอบ 23 รายการ เหลือ 6 รายการ คือ แบบทดสอบการเดาะลูกฟุตบอล แบบทดสอบการ 
เตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนัง แบบทดสอบการโหมงลกูฟุตบอล แบบทดสอบการเตะโดง แบบทดสอบ
การเลี้ยงลูกฟตุบอล แบบทดสอบการยิงประตู กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
ไดแก นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 คน ผลปรากฏวา ความเปนปรนัยของ
แบบทดสอบทั้งฉบับเทากบั 0.933,0.914 และ 0.917 ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแตละรายการมี
คาดังน้ี การเดาะลูกฟุตบอล มีคาเทากับ 0.903 การเตะโดง มีคาเทากับ 0.908 การเลี้ยงลูกฟตุบอล 
มีคาเทากับ 0.880 รวมทั้งฉบับมีคาเทากบั 0.937 ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบทั้งฉบับ มีคา
เทากับ 0.839 เกณฑปกติในการแบงระดับความสามารถในการทดสอบกีฬาฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
ไดแก ดีเลิศ คะแนนที 67 ขึ้นไป ดี คะแนนที 55-56 ปานกลาง คะแนนที 45-55 พอใช คะแนนที 
34-44 ควรปรบัปรุง คะแนนที ต่ํากวา 34 
 พรประทาน ตอแตม (2540: บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรบันักกีฬา
ฟุตบอลชายในวิทยาลัยพลศึกษา และสรางเกณฑปกตสิําหรับกีฬาฟตุบอลชายในวิทยาลัยพลศกึษา
หลังจากที่นําแบบทดสอบ 9 ทักษะ จํานวน 36 รายการทดสอบมาใหผูเชี่ยวชาญทางดานกฬีาฟตุบอล
จํานวน 5 ทาน ประเมินใหคะแนนและพจิารณาคัดเลือกเหลือรายการทดสอบ จํานวน 9 รายการ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ ไดแก นักกีฬาฟุตบอลชายในวิทยาลัยพลศึกษา
จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ทีไ่ดรับคัดเลือกใหเปนนักกีฬาฟุตบอลของวิทยาลัยพลศกึษา
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จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 30 คน โดยการสุมอยางงาย และกลุมตัวอยางที่ใชสรางเกณฑปกติของ
แบบทดสอบ ไดแก นักกีฬาฟุตบอลชาย ในวิทยาลัยพลศึกษาจังหวดัชลบุรี จํานวน 30 คน วิทยาลัย
พลศึกษาจังหวัดอางทอง จํานวน 30 คน วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 30 คน 
วิทยาลัยพลศึกษากรุงเทพ จํานวน 30 คน รวมนักกีฬาฟุตบอลชายในวิทยาลัยพลศึกษาที่ใชหา
เกณฑปกติ จํานวน 120 คน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ  
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และใชคะแนนทีในการสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ 
  ผลการศึกษาพบวา 
  1. แบบทดสอบมีความเทีย่งตรงเชิงประจักษ 
  2. ความเปนปรนัยของแบบทดสอบทั้งฉบับจากผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล จํานวน 3 ทาน 
เทากับ 0.97,0.98 และ 0.95 อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 
  3. ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแตละรายการ มีคาดังน้ี 

3.1 การเดาะลูกฟตุบอลเคลื่อนที่เร็ว    มีคาเทากับ 0.77 
   3.2 การเลี้ยงลูกฟุตบอลเรว็ยิงประตูฟุตบอล   มีคาเทากับ 0.77 
   3.3 การรับสงลูกฟุตบอลเรว็ยิงประตูฟุตบอล   มีคาเทากับ 0.78 
   3.4 การเตะลกูฟุตบอลโดงระยะไกลเขาประตูฟุตบอล มีคาเทากับ 0.82 
   3.5 การเลี้ยงลูกฟุตบอลซิกแซกชิ่งกําแพง   มีคาเทากับ 0.85 
   3.6 การโหมงลูกฟุตบอลเพ่ือความแมนยํา   มีคาเทากับ 0.91 
   3.7 การเตะลกูฟุตบอลชิ่งกําแพงยิงประตฟุูตบอล   มีคาเทากับ 0.82 
   3.8 การเตะลกูฟุตบอลแบบบานานา    มีคาเทากับ 0.89 
   3.9 การยืนทุมลูกฟุตบอลเพื่อความแมนยํา   มีคาเทากับ 0.81 
  4. เกณฑปกติในการแบงระดับความสามารถการทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
ไดแก 
   ระดับดีมาก  คะแนนที 72 ขึ้นไป 
   ระดับดี   คะแนนทีระหวาง 58-72 
   ระดับปานกลาง คะแนนทีระหวาง 43-57 
   ระดับพอใช  คะแนนทีระหวาง 28-42 
   ระดับควรปรบัปรุง คะแนนทีต่ํากวา 28 ลงมา 
 สุเมธ อัครพงศ (2541 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกฬีาฟตุบอลและสรางเกณฑ
ปกตขิองนกักฬีาฟตุบอลเยาวชน กลุมตวัอยางทีใ่ชศกึษาครั้งนี้แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมศกึษาคณุภาพ
ของแบบทดสอบ ไดแก นักกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชน สังกัดสโมสรธนาคารกรุงเทพ ประจําป 2540 
จํานวน 17 คน โดยการสุมอยางงาย กลุมศึกษาเกณฑปกติ ไดแก นักกีฬาฟุตบอลที่เขารวมการ
แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 13 ป 2540 จํานวน 10 เขต เขตละ 17 คน รวม 170 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง ผลการศึกษาพบวา  
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  1. แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลแตละรายการและรวมทุกรายการ มีคาความเชือ่ม่ัน
อยูระหวาง 0.842-0.930 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
  2. แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลแตละรายการและรวมทุกรายการ มีคาความเปนปร
นัยอยูระหวาง 0.604-0.918 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
  3. แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลแตละรายการและรวมทุกรายการ มีคาความ
เที่ยงตรงอยูระหวาง 0.870-0.971 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  4. แบบทดสอบทักษะกีฬาฟตุบอลแตละรายการและรวมทุกรายการ มีคาความสัมพันธ
แตละรายการเปนคู มีคาอยูระหวาง 0.023-0.780 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คาความสมัพันธ
แตละรายการกับคะแนนรวมทุกรายการ มีคาอยูระหวาง 0.589-0.921 อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ .05 
  5. เกณฑปกตขิองทักษะกฬีาฟุตบอล แตละรายการมีพิสัยของคาคะแนนที อยูระหวาง 
32-39 คะแนน และคะแนนรวมทุกรายการมีพิสัยของคาคะแนนทีอยูระหวาง 38-63 คะแนน 
 สนุทร ศรีเกต ุ(2542 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟุตบอลและสรางเกณฑปกติ
สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของแบบทดสอบ 
ไดแก นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนวิเชยีรมาตุ จังหวัดตรัง ที่ผานการเรียน
วิชาฟุตบอล 1 มาแลว จํานวน 30 คน โดยการสุมแบบเจาะจง และกลุมตัวอยางที่ใชในการสราง
เกณฑปกตขิองแบบทดสอบ ไดแก นักเรียนชายระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายของจังหวัดตรงั จํานวน 
300 คน โดยการสุมแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ โดยใชสัมประสทิธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน และใชคะแนนที ในการสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ แบบทดสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 8 รายการ ไดแก แบบทดสอบการเดาะลกูฟุตบอล แบทดสอบการโหมง
ลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง แบทดสอบการเลี้ยงลูกฟตุบอลซิกแซก แบทดสอบการเลี้ยงลูกฟตุบอล 
แบทดสอบการทุมลูกฟุตบอลเพ่ือความแมนยํา แบทดสอบการยืนทุมลูกฟุตบอลไกล แบทดสอบการ
ยิงประตูฟุตบอล แบทดสอบการเตะลูกฟตุบอลไกล ผลการศึกษาพบวา คุณภาพของแบบทดสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 
  1. ความเปนปรนัยของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากบั 0.97,0.95 และ 0.98 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
  2. ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบแตละรายการมีดังน้ี 
   2.1 การเดาะลูกฟุตบอล  มีคาเทากับ 0.94 
   2.2 การโหมงลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง  มีคาเทากับ 0.88 
   2.3 การเลี้ยงลูกฟุตบอลซิกแซก  มีคาเทากับ 0.94 
   2.4 การเลี้ยงลูกฟุตบอล   มีคาเทากับ 0.97 
   2.5 การทุมลูกฟุตบอลเพื่อความแมนยํา  มีคาเทากับ 0.98 
   2.6 การยืนทุมลูกฟุตบอลไกล   มีคาเทากับ 0.99 
   2.7 การยิงประตูฟุตบอล   มีคาเทากับ 0.88 
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   2.8 การเตะลกูฟุตบอลไกล   มีคาเทากับ 0.94 
   2.9 รวมทั้งฉบับ   มีคาเทากับ 0.95 
  3. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบทั้งฉบบัมีคาเทากับ 0.98 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
  4. เกณฑปกต ิในการแบงระดับความสามารถในการทดสอบทักษะฟตุบอล ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นไดแก 
   ดีเลิศ   คะแนนที 63 ขึ้นไป 
   ดี    คะแนนที 55-62 
   ปานกลาง  คะแนนที 46-54 
   พอใช   คะแนนที 37-45 
   ควรปรบัปรุง คะแนนที ต่ํากวา 37 
 ฉัตรพรรค มโนสุทธฤิทธิ์ (2542 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลสําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเปนนักเรียนชาย
มัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง จังหวัดสมุทรปราการ ที่ผานการเรียนวิชา
ฟุตบอลมาแลวจํานวน 30 คน และกลุมทีใ่ชศึกษาเกณฑปกต ิไดแก นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน 
เขตการศึกษากรงุเทพมหานคร กลุม 9 ที่ผานการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว 270 คน โดยการสุม
อยางงาย การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบโดยใชสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันกบัแบบ
วิทยนีและชาเบอร และใชคะแนนทีในการสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ ผลการศึกษาพบวา 
  1. แบบประเมินทั้งหมด 6 รายการ คือ การเดาะลูกฟุตบอล การเตะลกูฟุตบอลกระทบ
ผนัง การโหมงลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโดง การเลี้ยงลูกฟตุบอล และการยิงประตูฟุตบอล 
      แบบทดสอบทั้งหมด 6 รายการ คือ การเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบ
ผนัง การโหมงลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโดง การเลี้ยงลูกฟตุบอล และการยิงประตูฟุตบอล 
  2. ความเชื่อม่ันของแบบประเมินและแบบทดสอบ มีคาความเชื่อม่ันระดับสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบซ้ํา (r = 0.906-0.968) 
  3. ความเปนปรนัยของแบบประเมินและแบบทดสอบ มีคาความเปนปรนัยระดับสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผูใชแบบประเมินและแบบทดสอบ 3 คน (r = 0.901-0.999) 
  4. ความเที่ยงตรงของแบบประเมิน มีความเที่ยงตรงระดับปานกลางถึงระดับสูง อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใชคะแนนจาก 3 บุคคลประเมินคาเปนเกณฑ (r = 0.356-0.872) 
  5. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ มีความเที่ยงตรงระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยใชคะแนนจาก 3 บุคคลประเมินคาเปนเกณฑ (r = 0.836-0.940) 
  6. ความสัมพันธภายในของแบบประเมินแตละรายการและแตละรายการกับคะแนนรวม 
มีความสัมพันธระดับปานกลางถึงระดับสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (r = 0.357-0.739) 
สวนความสัมพันธระหวางคูอ่ืนๆ มีความสัมพันธทางบวกและลบระดับต่ํา (r = 0.308-0.225) อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
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  7. ความสัมพันธภายในของแบบทดสอบแตละรายการและแตละรายการกับคะแนนรวม 
มีความสัมพันธระดับปานกลางถึงระดับสงู อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 (r = 0.357-0.955) 
สวนความสัมพันธระหวางคูอ่ืนๆ มีความสัมพันธทางบวกและลบระดับต่ํา (r = 0.345-0.333) อยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
  8. เกณฑในการแบงระดับความสามารถของแบบประเมนิและแบบทดสอบแบงไวเปน 
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก ดังน้ี 

  ระดับความสามารถ   คะแนนการประเมิน  คะแนนการทดสอบ (คะแนนที) 
   สูงมาก   4  มากกวา 62 
   สูง    3  55-62 

  ปานกลาง  2  46-54 
  ต่ํา    1  37-45 
  ต่ํามาก   -  นอยกวา 37 

  9. อํานานจําแนกของแบบประเมินและแบบทดสอบมีคาอํานาจจําแนกที่เหมาะสม
ระดับปานกลาง (rb = 0.544-0.614) 
  10. ระดับความยากของแบบประเมินและแบบทดสอบมีคาระดับความยากที่เหมาะสม
อยูระดับปานกลาง ( p = 0.366-0.663) 
 สมทรง วงษถาวรเรือง (2545 : บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางแบบทดสอบทักษะ
กีฬาฟุตบอลและเกณฑปกต ิสําหรับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดราชบุรี 
แบบทดสอบประกอบดวย 5 รายการ ไดแก ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการรบั-สงลูกบอลกระทบ
ฝาผนัง ทักษะการโหมงลูกบอล ทักษะการเตะลูกโดง และทักษะการยิงประตู หาคาความเทีย่งตรง
เชิงเน้ือหา จากผูเชีย่วชาญจํานวน 13 ทาน โดยวิธขีอง Rovinelli และ Hambleton หาคาความเชือ่ถือ
ได (reliability) กับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 125 คน โดยวิธีทดสอบซ้ํา 
(test-retest) ระยะหางกัน 1 สัปดาห หาคาความเปนปรนัยของแบบทดสอบ (objectivity) โดยการ
ประเมนิจากคะแนนของผูประเมิน 2 ทาน และหาคาสัมประสิทธิส์หสมัพันธภายในของแบบทดสอบ
ทั้ง 5 รายการกลุมตัวอยางเพื่อสรางเกณฑ เปนนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 
449 คน โดยวิธสีุมแบบหลายขั้นตอน นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบบมาตรฐาน 
หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ความเชื่อถือได และความเปนปรนัยของแบบทดสอบ โดยวิธีของเพียร
สัน และหาคะแนนมาตรฐาน “ที” เพ่ือสรางเกณฑปกตผิลการวิจัยพบวา แบบทดสอบทักษะการเลี้ยง
ลูกบอล ทักษะการสง-รับลกูบอลกระทบฝาผนัง ทักษะการโหมงลูกบอล ทักษะการเตะลูกโดง และ
ทักษะการยิงประตู มีคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา มีคาความเชื่อถือไดของแบบทดสอบเทากับ .99 
.89 .97 .88 และ .88 ตามลาํดับ มีคาความเปนปรนัยเทากับ .99 .95 .98 .97 และ .96 ตามลําดับ 
และไดเกณฑปกติทักษะกฬีาฟุตบอลแตละรายการดังน้ัน แบบทดสอบทักษะกฬีาฟุตบอลสําหรบั
นักเรียนหญิงระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมสามารถนําไปทดสอบ
กับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดราชบุรีได 
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 วิทยุทธ วลิามาศ (2546 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอลสําหรับนักเรียน
หญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 โดยกลุมตวัอยางที่ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเปนนักเรียนหญิง ระดับ
ชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ที่ผานการเรียนวิชาฟตุบอลมาแลว
จํานวน 40 คน และกลุมที่ใชศึกษาเกณฑไดแกนักเรียนหญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 จังหวัดสระบุรี ที่ผาน
การเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว 240 คน โดยการสุมอยางงาย การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ
โดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันกับวทินียและซาเบอร และใชคะแนนทีในการสรางเกณฑ
ของแบบทดสอบ ผลการศึกษาพบวา 
  1. แบบทดสอบทั้งหมด 4 รายการ คือ การเลี้ยงลูกฟตุบอล การโหมงลูกฟุตบอล การ
เตะลูกฟุตบอล และการยิงประตูฟุตบอล 
  2. ความเปนปรนัยของแบบทดสอบ มีคาความเปนปรนัยระดับปานกลางถึงสูง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผูใชแบบทดสอบ 3 คน (r = 0.312-0.782) 
  3. ความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ มีคาความเชื่อม่ันทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 จากการทดสอบซ้ํา (r = 0.39-0.90) 
  4. ความสัมพันธภายในของแบบทดสอบแตละรายการและแตละรายการกับคะแนน
รวม มีความสมัพันธกันทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05  
(r = 0.34-0.52) 
  5. เกณฑในการแบงระดับความสามารถรวมทุกรายการแบงไวเปน 5 ระดับ คือ สงู
มาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก ดังน้ี 

ระดับความสามารถ   คะแนนการทดสอบ (คะแนนที) 
    สูงมาก  มากกวา 60 
    สูง   54-60 

ปานกลาง  47-53 
ต่ํา   40-46 
ต่ํามาก  นอยกวา 40 

  6. อํานาจจําแนกของแบบทดสอบมีคาอํานาจจําแนกที่เหมาะสมระดับปานกลาง  
(rb = 0.110-0.667) 
  7. ระดับความยากของแบบทดสอบมีคาระดับความยากที่เหมาะสมอยูระดับปานกลาง 
(p = 14.38-87.34) 
 สมภพ รุงเรือง (2547 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาคุณภาพของ
แบบทดสอบเปนนักเรียนชาย จํานวน 30 คน และกลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑ เปนนักเรียน
ชาย จํานวน 200 คน ไดมาโดยการสุมแบบงาย เครื่องมือเปนแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ประกอบดวย 4 รายการ คือ การครอบครองลกูฟุตบอล การสงลูกฟุตบอล การเลี้ยงลกู
ฟุตบอล และการโหมงลูกฟุตบอล วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สัมประสิทธิส์หสัมพันธ ตามวิธีการของเพียรสัน ผลการศึกษาพบวา 
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  1. แบบทดสอบทักษะฟุตบอล สําหรับนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ความเปนปรนัยทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 (r = 0.647-0.897) 
  2. แบบทดสอบทักษะฟุตบอล สําหรับนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ความเชื่อม่ันทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.845-0.896) 
  3. แบบทดสอบทักษะฟุตบอล สําหรับนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มี
ความเที่ยงตรงทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.719-0.952) 
  4. เกณฑปกตใินการแบงระดับความสามารถของแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัย
สรางขึ้น มีระดับความสามารถ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา ต่ํามาก 
  จากการศึกษางานวิจัยการสรางแบบทดสอบทักษะกฬีาประเภทตางๆ พบวา ผูวิจัยมี 
ความตองการทราบผลทางดาน  ความเปนปรนัย  ความเชื่อม่ัน  ความเที่ยงตรง  เกณฑปกติ  เพ่ือ 
เปนแนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะกีฬาประเภทตางๆ สูความเปนเลศิทางดานการเรียน 
การสอนของครูพลศึกษาและสอดคลองกบัสาระและมาตรฐานการเรยีนรู สาระที่ 3 คอื การเคลื่อนไหว 
การออกกําลังกาย การเลนเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ดําเนินการศึกษาคนควา ประชากร กลุมตวัอยาง เครื่องมือ และอุปกรณที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียดดังน้ี 
 

การกําหนดประชากรกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดชัยนาท จํานวนทั้งหมด 5,494 คน จาก 8 โรงเรียน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาไดแกนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2550 

1. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะฟุตบอล ไดแก นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจงัหวัดชัยนาท จํานวน 30 คน โดยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

2. กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑของแบบทดสอบฟุตบอล ไดแก นักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3  ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจงัหวัดชัยนาท จํานวน 361 คน แตการวิจัยครั้ง
น้ีผูวิจัยจะใชกลุมตัวอยาง 375 คน จาก 8 โรงเรียน การเลือกกลุมตวัอยางแบบแบงชั้น(Stratified 
Random Sampling) โดยแบงเปนชั้นเรยีนละ 125 คน ซ่ึงเปนนักเรียนชาย จํานวน 200 คน และ
เปนนักเรียนหญิง จํานวน 175 คน 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 แบบทดสอบทักษะฟตุบอล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 
  1. แบบทดสอบทักษะการเตะลูกฟตุกระทบฝาผนัง 
  2. แบบทดสอบทักษะการยงิประตูฟุตบอล 
  3. แบบทดสอบทักษะการเลีย้งลูกฟุตบอล 
  4. แบบทดสอบทักษะการโหมงลูกฟุตบอล 
 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ 
 แบบทดสอบทักษะฟตุบอลสําหรับนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาจังหวัด
ชัยนาท ที่ผูวจัิยสรางขึ้นมีขั้นตอนในการสราง ดังน้ี 
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 1. ศึกษาคูมือ ตํารา เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับการสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอล   
ขอคําปรึกษาและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญในสาขาฟุตบอล 
 2. นําทักษะทีเ่กี่ยวของกับการสอนมาทําการวิจัย คือ ทักษะการครอบครอง (หยุด)  
ลูกฟุตบอล การสงลูกฟุตบอล การเลี้ยงลกูฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล การยิงประตูฟุตบอล      
มาศึกษาวธิีการทดสอบและวิธีการใหคะแนน 
 3. นําแบบทดสอบทักษะฟตุบอล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปปรึกษาประธาน และกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ 
 4. นําแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่แกไขแลวในขอ 3 ไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบคะแนน เพ่ือหาคาความเที่ยงตรง (ดูภาคผนวก) 
 5. นําแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่แกไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญนําไปปรึกษาประธาน
และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธเพ่ือแกไขปรับปรงุ 
 6. นําแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนชวงชั้นที่ 3                
ที่ใชศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ 
 7. นําแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่วิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรยีนชวงชั้นที่ 3 จํานวน 
375 คน เพ่ือหาคุณภาพของแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึง
ผูอํานวยการ เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลในโรงเรียน 
 2. การเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ในการวิจัย ดําเนินการดังน้ี 
  2.1 สํารวจสภาพของสนามฟุตบอล สถานที่ และอุปกรณที่ใชในการวิจัย 
  2.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการวิจัยมีดังน้ี 
   2.2.1 ลูกฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เบอร 5 จํานวน 10 ลูก 
   2.2.2 ใบบันทกึ สําหรับบันทึกขอมูล 
   2.2.3 ปูนขาว 
   2.2.4 นาฬิกาจับเวลาแบบตัวเลข 
   2.2.5 สนามฟุตบอล ประตฟุูตบอลขนาดมาตรฐานพรอมตาขายที่น็อคบอรด 
   2.2.6 เทปวัดระยะทาง 
 3. การเตรียมตัวผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง ดําเนินการดังน้ี 
  3.1 จัดหาผูชวยในการเกบ็รวบรวมขอมูล พรอมทั้งอธิบายและสาธิตวิธีการตางๆ ใน
การเก็บรวบรวมขอมูลใหเขาใจตรงกัน 

3.2 ใหกลุมตวัอยางสวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืด สวมถุงเทาและรองเทาผาใบ 
  3.3 อธิบายและสาธติวิธีการปฏิบัตใิหกลุมตัวอยางเขาใจ 
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  3.4 ใหกลุมตวัอยางอบอุนรางกายดวยการยืดกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย และวิ่ง
ชาๆ ประกอบกับการใชทักษะพื้นฐานของการเลนกีฬาฟุตบอล ประมาณ 10-15 นาที 
 4. การศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง 30 คน 
ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
  4.1 นําแบบทดสอบทักษะทีผู่วิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 2 ครั้ง เวน
ระยะเวลาหางกัน 1 สัปดาห 
  4.2 นําแบบทดสอบทักษะกฬีาฟุตบอลทีผู่วิจัยสรางขึ้นไปใหครูพลศกึษา 3 คน 
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
 5. การศึกษาเกณฑ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลที่
ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 375 คน บันทกึผลการทดสอบไวทุกครั้ง แลวรวบรวม
คะแนนในใบบันทึกเพื่อนํามาวิเคราะหตอไป 
 6. ผูวิจัยควบคุมการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบทักษะฟตุบอลจากแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นมาวิเคราะหในสิ่งตอไปนี้ 
 1. หาคาเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบทดสอบทกัษะ
ฟุตบอลของผูวิจัย 
 2. หาคาความเปนปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น แต
ละรายการโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางคะแนนอาจารยพลศึกษา 3 คน โดย
ใชวธิีของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 3. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึน้แต
รายการและคะแนนรวมโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวธิีการของเพียรสันของ
คะแนนการทดสอบ ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 
 4. ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิตขิองคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ที่ระดับ .05 
 5. เกณฑปกต ิโดยใชคะแนนที (T-Score) และแบงระดับทักษะฟุตบอลเปน 5 ระดับ คือ 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก 
 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ แทนความหมายดังตอไปนี้ 
  

N แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 

X  แทน คาเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนน 
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
rxy แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
T-Score แทน คะแนนท ี
Tรวม แทน ผลรวมของคะแนนทีทุกรายการการทดสอบ 
Max. แทน คะแนนสูงสุด 
Min. แทน คะแนนต่ําสุด 
A1 แทน แบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง  
A2 แทน แบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล 
A3 แทน แบบทดสอบการเลี้ยงลูกฟตุบอล 
A4 แทน แบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล 
R1 แทน คะแนนที่ผูวิจัยทําการทดสอบ ครั้งที่ 1 
R2 แทน คะแนนที่ผูวิจัยทําการทดสอบ ครั้งที่ 2 
PE1 แทน คะแนนที่ครูพลศึกษาทําการทดสอบ คนที่ 1 
PE2 แทน คะแนนที่ครูพลศึกษาทําการทดสอบ คนที่ 2 
PE3 แทน คะแนนที่ครูพลศึกษาทําการทดสอบ คนที่ 3 

 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนน
ต่ําสุด (Min) ของคะแนนทีไ่ดจากแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 2. หาคาความเปนปรนัย (Objectivity) จากการนําคะแนนที่ไดจากครูพลศึกษา 3 ทาน 
ทดลองใชแบบทดสอบทักษะฟุตบอลทีผู่วิจัยสรางขึ้นมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช
วิธขีองเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 3. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึน้ จาก
คะแนนที่ผูวิจัยทดสอบดวยตนเองในการทดสอบครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 (Test-Retset) มาคํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
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 4. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน (Inter Correlation Coefficient) ของคะแนนแตละ
รายการและคะแนนรวมจากผลการทดสอบครั้งที่ 1 โดยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient)  
 5. สรางเกณฑ (Norms) โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที (T-Score) และแบงระดับทักษะ
ฟุตบอล เปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก 
 6. ทดสอบนัยสําคัญทางสถติิของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่ระดับ .05 
 7. เกณฑในการแปลคาสัมประสิทธิส์หสมัพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ.  2544 : 316) คือ 
  0.91 ขึ้นไป  หมายถึง  สูงมาก  
  0.71 – 0.90  หมายถึง  สูง 
  0.51 – 0.70  หมายถึง  ปานกลาง 
  0.31 – 0.50  หมายถึง  ต่ํา 
  0.01 – 0.30  หมายถึง  ต่ํามาก 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 1. หาคาเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนน
ต่ําสุด (Min) ของคะแนนทีไ่ดจากแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
ตาราง 1 คาเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนนต่ําสดุ  
     (Min) ของคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น (N = 30) 
 

รายการทดสอบ ครั้งที่ X  S.D. Max Min 
A1 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง 1 32.97 5.32 40 25 
    (ครั้ง/นาที) 2 36.63 4.69 43 30 
A2 การยิงประตูฟุตบอล 1 28.03 4.93 35 20 
    (ครั้ง/นาที) 2 31.77 4.77 38 25 
A3 การเลี้ยงลกูฟุตบอล 1 34.07 7.18 45 25 
    (วินาที) 2 29.93 5.75 40 23 
A4 การโหมงลูกฟุตบอล 1 26.93 4.66 33 20 
    (ครั้ง/นาที) 2 29.73 4.01 35 23 

 
 จากตาราง 1 แสดงวา  
 คะแนนการทดสอบการเตะฟุตบอลกระทบฝาผนัง ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 
32.97 ครั้ง/นาที สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากับ 5.32 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 40 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที 
 คะแนนการทดสอบการเตะฟุตบอลกระทบฝาผนัง ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 
36.63 ครั้ง/นาที สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากับ 4.69 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 43 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที   
 คะแนนการทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 28.03 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.93 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 35 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 20 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 31.77 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.77 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 38 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการเลี้ยงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณติ เทากับ 34.07 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 7.18 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 45 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที  



 34 

 คะแนนการทดสอบการเลี้ยงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณติ เทากับ 29.93 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 5.75 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 40 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 23 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 26.93 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.66 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 33 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 20 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 29.73 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.01 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 35 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 23 ครัง้/นาที  
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 2. หาคาความเปนปรนัย (Objectivity) จากการนําคะแนนที่ไดจากครูพลศึกษา 3 ทาน 
ทดลองใชแบบทดสอบทักษะฟุตบอลทีผู่วิจัยสรางขึ้นมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช
วิธขีองเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ตาราง 2 คาความเปนปรนยั ของแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยการคํานวณหา 
     คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนของอาจารยพลศึกษา 3 ทาน (N = 30) 
 

รายการทดสอบ PE1 : PE2 PE1 : PE3 PE2 : PE3 
A1 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง .700* .402* .451* 
A2 การยิงประตูฟุตบอล .602* .585* .854* 
A3 การเลี้ยงลกูฟุตบอล .941* .832* .911* 
A4 การโหมงลูกฟุตบอล .656* .667* .820* 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 

 จากตาราง 2 แสดงวา แบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 การเตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนัง มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัต่ําถึงสูง (r = .402-.700) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 การยิงประตูฟุตบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .585-.854) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัสูงมาก (r = .832-.941) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 การโหมงลูกฟุตบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .656-.820) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 3. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึน้ จาก
คะแนนที่ผูวิจัยทดสอบดวยตนเองในการทดสอบครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 (Test-Retset) มาคํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 
ตาราง 3 คาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยคํานวณหาคา 
     สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันของการทดสอบครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 ในการทดสอบของ 
     ผูวิจัย (N = 30) 
 

รายการทดสอบ R1 : R2 
A1 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง .801* 
A2 การยิงประตูฟุตบอล .688* 
A3 การเลี้ยงลกูฟุตบอล .807* 
A4 การโหมงลูกฟุตบอล .874* 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 3 แสดงวา แบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีความเชื่อม่ันทางบวกระดับสูง (r = .801) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การยิงประตูฟุตบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัปานกลาง (r = .688) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัสูง (r = .807) อยางมีนัยสาํคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 การโหมงลูกฟุตบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัสูง (r = .874) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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 4. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน (Inter Correlation Coefficient) ของคะแนนแตละ
รายการและคะแนนรวมจากผลการทดสอบครั้งที่ 1 โดยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient)  
 
ตาราง 4 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของคะแนนการทดสอบทกัษะกีฬาฟตุบอลแตละรายการ 
     และคะแนนรวมจากการทดสอบครั้งที ่1 (N = 30) 
 

รายการทดสอบ A1 A2 A3 A4 Tรวม 
A1 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง - .587* -.884* .767* .711* 
A2 การยิงประตูฟุตบอล  - -.658* .631* .820* 
A3 การเลี้ยงลกูฟุตบอล   - -.762* -.564* 
A4 การโหมงลูกฟุตบอล    - .834* 
Tรวม     - 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 
 จากตาราง 4 แสดงวา ความสัมพันธภายในของแบบทดสอบฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึน้ 
 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีความสัมพันธกับการยิงประตูฟุตบอล การโหมงลูก
ฟุตบอล ทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .587-.767) อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 สวน
การเลี้ยงลูกฟตุบอล ทางลบระดับสูง (r = -.884) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความสัมพันธกับคะแนนรวมทางบวกระดับสูง (r = ) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 การยิงประตูฟุตบอล มีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล ทางบวก
และลบระดับปานกลาง (r = -.658 - .631) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และมีความสมัพันธ
กับคะแนนรวมทางบวกระดับสูง (r = ) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 
 การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความสัมพันธกับการโหมงลูกฟุตบอล ทางลบระดับสูง (r = -.762) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 และมีความสัมพันธกับคะแนนรวมทางปานกลางระดับลบ  
(r = -564) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 การโหมงลูกฟุตบอล มีความสัมพันธกับคะแนนรวมทางบวกระดับสงู (r = .834) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 5. สรางเกณฑ (Norms) โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที (T-Score) และแบงระดับทักษะ
ฟุตบอล เปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก 
 

ตาราง 5 เกณฑทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที จากแบบทดสอบการ 
     เตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนัง แบบทดสอบการยงิประตูฟุตบอล แบบทดสอบการเลีย้งลูกฟุตบอล  
     และแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล (N = 200) 
 

การเตะลูกฟุตบอลฯ การยิงประตูฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล 
คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที ระดับ 
(คร้ัง/นาที)  (คร้ัง/นาที)    (คร้ัง/นาที)  

สูงมาก 36 ข้ึนไป 64 ข้ึนไป 33 ข้ึนไป 62 ข้ึนไป 27 ลงมา 62 ข้ึนไป 30 ข้ึนไป 64 ข้ึนไป 

สูง 32 - 35 57 - 63 30 - 32 56 - 61 28 - 30 56 - 61 27 - 29 57 - 63 

ปานกลาง 26 - 31 44 - 56 25 - 29 45 - 55 31 - 36 45 - 55 23 - 26 44 - 56 

ตํ่า 23 - 25 37 - 43 22 - 24 39 - 44 37 - 39 39 - 44 20 - 22 37 - 43 

ตํ่ามาก 22 ลงมา 36 ลงมา 21 ลงมา 38 ลงมา 40 ข้ึนไป 38 ลงมา 19 ลงมา 36 ลงมา 

 จากตาราง 5 แสดงวา เกณฑทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย 
 จากแบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 36 
ขึ้นไป หรือตรงกับคะแนนททีี่ 64 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกบัคะแนนดิบที ่32-35 หรือตรงกับคะแนนที่ 
57-63 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 26-31 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 44-56 ระดับต่ําตรงกับ 
คะแนนดิบที่ 23-25 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 37-43 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 22 ลงมา 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 36 ลงมา 
 จากแบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 33 ขึ้นไป หรือตรง
กับคะแนนททีี ่62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 30-32 หรือตรงกับคะแนนที ่59-61 ระดับปาน
กลางตรงกับคะแนนดิบที่ 25-29 หรือตรงกับคะแนนททีี ่45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 22-24 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกบัคะแนนดิบที ่21 ลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 
38 ลงมา 
 จากแบบทดสอบการเลี้ยงลกูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 27 ขึ้นไป หรือตรง
กับคะแนนททีี ่62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกบัคะแนนดิบที่ 28-30 หรือตรงกับคะแนนที ่56-61 ระดับปาน
กลางตรงกับคะแนนดิบที่ 31-36 หรือตรงกับคะแนนททีี ่45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 37-39 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกบัคะแนนดิบที ่40 ลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 
38 ลงมา 
 จากแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 30 ขึ้นไป หรือตรง
กับคะแนนททีี ่64 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 27-29 หรือตรงกับคะแนนที ่57-63 ระดับปาน
กลางตรงกับคะแนนดิบที่ 23-26 หรือตรงกับคะแนนททีี ่44-56 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 20-22 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 37-43 และระดับต่ํามากตรงกบัคะแนนดิบที ่19 ลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 
36 ลงมา 
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ตาราง 6 เกณฑทักษะฟุตบอลของนักเรียนหญิง โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที จากแบบทดสอบ 
     การเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนัง แบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล แบบทดสอบการเลี้ยงลกู 
     ฟุตบอล และแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล (N = 175) 
 

การเตะลูกฟุตบอลฯ การยิงประตูฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล 
คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที คะแนนดิบ คะแนนที ระดับ 
(คร้ัง/นาที)  (คร้ัง/นาที)    (คร้ัง/นาที)  

สูงมาก 31 ข้ึนไป 66 ข้ึนไป 30 ข้ึนไป 64 ข้ึนไป 30 ลงมา 62 ข้ึนไป 26 ข้ึนไป 62 ข้ึนไป 

สูง 27 - 30 58 - 65 27 - 29 57 - 63 31 - 34 56 - 61 23 - 25 56 - 61 

ปานกลาง 23 - 26 43 - 57 23 - 26 44 - 56 35 - 38 45 - 55 20 - 22 45 - 55 

ตํ่า 19 - 22 35 - 42 20 - 22 37 - 43 39 - 42 39 - 44 17 - 19 39 - 44 

ตํ่ามาก 18 ลงมา 34 ลงมา 19 ลงมา 36 ลงมา 43 ข้ึนไป 38 ลงมา 16 ลงมา 38 ลงมา 

 
 จากตาราง 6 แสดงวา เกณฑทักษะฟุตบอลของนักเรียนหญิง 
 จากแบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 31 
ขึ้นไป หรือตรงกับคะแนนททีี่ 66 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกบัคะแนนดิบที ่27-30 หรือตรงกับคะแนนที่ 
58-65 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 23-26 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 43-57 ระดับต่ําตรงกับ 
คะแนนดิบที่ 19-22 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 35-42 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 18 ลงมา 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 34 ลงมา 
 จากแบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกบัคะแนนดบิที่ 30 ขึ้นไป หรือตรง
กับคะแนนททีี ่64 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 27-29 หรือตรงกับคะแนนที ่57-63 ระดับปาน
กลางตรงกับคะแนนดิบที่ 23-26 หรือตรงกับคะแนนททีี ่44-56 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 20-22 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 37-43 และระดับต่ํามากตรงกบัคะแนนดิบที ่19 ลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 
36 ลงมา 
 จากแบบทดสอบการเลี้ยงลกูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 30 ขึ้นไป หรือตรง
กับคะแนนททีี ่62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 31-34 หรือตรงกับคะแนนที ่56-61 ระดับปาน
กลางตรงกับคะแนนดิบที่ 35-38 หรือตรงกับคะแนนททีี ่45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่  39-42 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกบัคะแนนดิบที ่43 ลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 
38 ลงมา 
 จากแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 26 ขึ้นไป หรือตรง
กับคะแนนททีี ่62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 23-25 หรือตรงกับคะแนนที ่56-61 ระดับปาน
กลางตรงกับคะแนนดิบที่ 20-22 หรือตรงกับคะแนนททีี ่45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 17-19 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกบัคะแนนดิบที ่16 ลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 
38 ลงมา 
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ตาราง 7 เกณฑรวมของทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที จากแบบทดสอบ 
     การเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนัง แบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล แบบทดสอบการเลี้ยงลกู 
     ฟุตบอล และแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล (N = 200) 
 

นักเรียนชาย 
ระดับ 

คะแนนท ี
สูงมาก 62 ขึ้นไป 
มาก 56  -  61 

ปานกลาง 45  -  55 
ต่ํา 39  -  44 

ต่ํามาก 38  ลงมา 

 
 จากตาราง 7 แสดงวา เกณฑรวมทักษะฟุตบอลของนักเรียน 
 นักเรียนชาย ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่ 62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนททีี่ 56-61 
ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีที่ 45-55 ระดับต่ําตรงกับคคะแนนททีี่ 39-44 และระดับต่ํามากตรง
กับคะแนนททีี ่38 ลงมา 
 
ตาราง 8 เกณฑรวมของทักษะฟุตบอลของนักเรียนหญิง โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที จากแบบทดสอบ 
     การเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนัง แบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล แบบทดสอบการเลี้ยงลกู 
     ฟุตบอล และแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล (N = 175) 
 

นักเรียนหญิง 
ระดับ 

คะแนนท ี
สูงมาก 60 ขึ้นไป 
มาก 55 -  60 

ปานกลาง 46  -  54 
ต่ํา 41 -  45 

ต่ํามาก 40  ลงมา 

 
 จากตาราง 8 แสดงวา เกณฑรวมทักษะฟุตบอลของนักเรียน 
 นักเรียนหญิง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่ 60 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนที ่55-60 
ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีที่ 46-54 ระดับต่ําตรงกับคะแนนทีที่ 41-45 และระดับต่ํามากตรงกับ
คะแนนทีที่ 40 ลงมา 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ี มุงศึกษาการสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอลสําหรบันักเรียนชวงชัน้ที่ 3  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา  2550  
 

สังเขปความมุงหมายและวิธีการดําเนินการวิจัย 
 ความมุงหมายของการวิจัย    

 ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ีคือ  
 1. เพ่ือสรางแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลสาํหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ     

ชวงชั้นที่ 3  
 2. เพ่ือสรางเกณฑ (Norm) ทักษะฟตุบอลสําหรับนักเรยีนในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ

ชวงชั้นที่ 3  

  
 ความสําคัญของการวิจัย 

ทําใหมีแบบทดสอบทักษะฟุตบอล สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 และเกณฑปกติ
สําหรับประเมินทักษะฟตุบอลนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 เพ่ือใชในการวัดผลและประเมินผล การเรียน
การสอนวิชาฟุตบอลตลอดจนเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแบบทดสอบทักษะกฬีาใน
โอกาสตอไป 
 

วิธีดําเนินการศึกษา 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาคนควาเปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดชัยนาท จํานวนทั้งหมด 5,494 คน จาก 8 โรงเรียน 
 กลุมตวัอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาไดแกนักเรียนในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดชัยนาท ปการศึกษา 2550 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบทกัษะฟุตบอล ไดแก นักเรียนที่กําลัง
ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศกึษาจังหวัดชยันาท จํานวน 30 คน โดยการเลอืกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
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 2. กลุมตัวอยางที่ใชในการสรางเกณฑของแบบทดสอบฟุตบอล ไดแก นักเรียนทีก่ําลัง
ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศกึษาจังหวัดชยันาท จํานวน 361 คน แตการวิจัยครั้งน้ี
ผูวิจัยจะใชกลุมตัวอยาง 375 คน จาก 8 โรงเรียน โดยแบงเปนชั้นเรยีนละ 125 คน โดยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 แบบทดสอบทักษะฟตุบอล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นประกอบดวย 
 1. แบบทดสอบทักษะการเตะลูกฟตุกระทบฝาผนัง 
 2. แบบทดสอบทักษะการยงิประตูฟุตบอล 
 3. แบบทดสอบทักษะการเลีย้งลูกฟุตบอล 
 4. แบบทดสอบทักษะการโหมงลูกฟุตบอล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 1. ติดตอขอหนังสือจากบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ถึง
ผูอํานวยการ เพ่ือขออนุญาตเก็บขอมูลในโรงเรียน 
 2. การเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานที่ในการวิจัย ดําเนินการดังน้ี 
  สํารวจสภาพของสนามฟุตบอล สถานที่ และอุปกรณทีใ่ชในการวิจัย 
  วัสดุอุปกรณทีใ่ชในการวิจัยมีดังน้ี 
   ลูกฟุตบอลขนาดมาตรฐาน เบอร 5 จํานวน 10 ลูก 
   ใบบันทึก สําหรับบันทึกขอมูล 
   ปูนขาว 
   นาฬิกาจับเวลาแบบตวัเลข 
   สนามฟุตบอล ประตูฟุตบอลขนาดมาตรฐานพรอมตาขายที่น็อคบอรด 
   เทปวัดระยะทาง 
 3. การเตรียมตัวผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลและกลุมตัวอยาง ดําเนินการดังน้ี 
  จัดหาผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งอธิบายและสาธติวิธีการตางๆ ในการ
เก็บรวบรวมขอมูลใหเขาใจตรงกัน 
  ใหกลุมตวัอยางสวมกางเกงขาสั้น เสื้อยืด สวมถุงเทาและรองเทาผาใบ 
  อธิบายและสาธิตวิธีการปฏบิัติใหกลุมตวัอยางเขาใจ 
  ใหกลุมตวัอยางอบอุนรางกายดวยการยดืกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกาย และวิ่ง
ชาๆ ประกอบกับการใชทักษะพื้นฐานของการเลนกีฬาฟุตบอล ประมาณ 10-15 นาที 
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 4. การศึกษาคุณภาพแบบทดสอบ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตวัอยาง 30 คน 
ซ่ึงมีขั้นตอนดังน้ี 
  นําแบบทดสอบทักษะที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 2 ครั้ง เวนระยะเวลา
หางกัน 1 สัปดาห 
  นําแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหครูพลศึกษา 3 คน ทดลองใช
กับกลุมตวัอยาง 
 5. การศึกษาเกณฑ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนําแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลที่
ผูวิจัยสรางขึ้นไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 375 คน บันทกึผลการทดสอบไวทุกครั้ง แลวรวบรวม
คะแนนในใบบันทึกเพื่อนํามาวิเคราะหตอไป 
 6. ผูวิจัยควบคุมการเก็บขอมูลดวยตนเอง 
 
 การจัดกระทาํและการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากการทดสอบทักษะฟตุบอลจากแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นมาวิเคราะหในสิ่งตอไปนี้ 
 1. หาคาเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของแบบทดสอบทกัษะ
ฟุตบอลของผูวิจัย 
 2. หาคาความเปนปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบทักษะฟตุบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น แต
ละรายการโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางคะแนนอาจารยพลศึกษา 3 คน โดย
ใชวธิีของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
 3. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึน้แต
รายการและคะแนนรวมโดยการคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธตามวธิีการของเพียรสันของ
คะแนนการทดสอบ ครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 
 4. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน (Inter Correlation Coefficient) ของคะแนนแตละ
รายการและคะแนนรวมจากผลการทดสอบครั้งที่ 1 โดยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient)  
 5. ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิตขิองคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ที่ระดับ .05 
 6. เกณฑ โดยใชคะแนนที (T-Score) และแบงระดับทกัษะฟุตบอลเปน 5 ระดับ คือ สูง
มาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผลของการวิจัย สรุปไดดังน้ี 
 1. หาคาเฉลี่ยเลขคณติ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสูงสุด (Max) คะแนน
ต่ําสุด (Min) ของคะแนนทีไ่ดจากแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น ดังน้ี 
 คะแนนการทดสอบการเตะฟุตบอลกระทบฝาผนัง ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 
32.97 ครั้ง/นาที สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากับ 5.32 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 40 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการเตะฟุตบอลกระทบฝาผนัง ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 
36.63 ครั้ง/นาที สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน เทากับ 4.69 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 43 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 28.03 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.93 ครั้ง/นาที คะแนนสงูสุด เทากับ 35 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 20 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 31.77 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.77 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 38 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการเลี้ยงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณติ เทากับ 34.07 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 7.18 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 45 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 25 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการเลี้ยงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณติ เทากับ 29.93 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 5.75 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 40 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 23 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 1 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 26.93 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.66 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 33 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 20 ครัง้/นาที  
 คะแนนการทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ในครั้งที่ 2 มีคาเฉลี่ยเลขคณิต เทากับ 29.73 
ครั้ง/นาที สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากบั 4.01 ครั้ง/นาที คะแนนสูงสุด เทากับ 35 ครั้ง/นาที 
คะแนนต่ําสุด เทากับ 23 ครัง้/นาที  
 
 2. หาคาความเปนปรนัย (Objectivity) จากการนําคะแนนที่ไดจากครูพลศึกษา 3 ทาน 
ทดลองใชแบบทดสอบทักษะฟุตบอลทีผู่วิจัยสรางขึ้นมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช
วิธขีองเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดังน้ี 
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 การเตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนัง มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัปานกลาง (r = .402-.700) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความเปนปรนัยทางบวกระดับต่ํา (r = .396-.451) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความเปนปรนัยทางลบระดับต่ํามาก (r = -.082) 
 การยิงประตูฟุตบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .585-.854) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัสูงถงึสูงมาก (r = .832-.941) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การโหมงลูกฟุตบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .656-.820) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 3. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึน้ จาก
คะแนนที่ผูวิจัยทดสอบดวยตนเองในการทดสอบครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 (Test-Retset) มาคํานวณหา
คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดังน้ี 
 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีความเชื่อม่ันทางบวกระดับสูง (r = .801) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การยิงประตูฟุตบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัปานกลาง (r = .688) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัสูง (r = .807) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 การโหมงลูกฟุตบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัสูง (r = .874) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 
 4. หาคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธภายใน (Inter Correlation Coefficient) ของคะแนนแตละ
รายการและคะแนนรวมจากผลการทดสอบครั้งที่ 1 โดยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ดังน้ี 
 การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีความสัมพันธกับการยิงประตูฟุตบอล การโหมงลูก
ฟุตบอล ทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .587-.767) อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 สวน
การเลี้ยงลูกฟตุบอล ทางลบระดับสูง (r = -.884) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมี
ความสัมพันธกับคะแนนรวมทางบวกระดับสูง (r = .711) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 การยิงประตูฟุตบอล มีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล ทางบวก
และลบระดับปานกลาง (r = -.658 - .631) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 และมีความสมัพันธ
กับคะแนนรวมทางบวกระดับสูง (r = .820) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความสัมพันธกับการโหมงลูกฟุตบอล ทางลบระดับสูง (r = -.762) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 และมีความสัมพันธกับคะแนนรวมทางปานกลางระดับลบ  
(r = -.564) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 
 การโหมงลูกฟุตบอล มีความสัมพันธกับคะแนนรวมทางบวกระดับสงู (r = .834) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5. สรางเกณฑ (Norms) โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที (T-Score) และแบงระดับทักษะ
ฟุตบอล เปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก 
  5.1 เกณฑทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย 
  จากแบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 
36 ขึ้นไป หรือตรงกับคะแนนทีที่ 64 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 32-35 หรือตรงกับคะแนน
ที่ 57-63 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 26-31 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 44-56 ระดับต่ําตรงกับ 
คะแนนดิบที่ 23-25 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 37-43 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 22 ลงมา 
หรือตรงกบัคะแนนทีที่ 36 ลงมา 
  จากแบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 33 ขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดบิที่ 30-32 หรือตรงกับคะแนนที่ 59-61 ระดับ
ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 25-29 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที ่22-
24 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดบิที่ 21 ลงมา หรือตรงกับคะแนน
ทีที่ 38 ลงมา 
  จากแบบทดสอบการเลี้ยงลกูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 27 ขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดบิที่ 28-30 หรือตรงกับคะแนนที่ 56-61 ระดับ
ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 31-36 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที ่37-
39 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดบิที่ 40 ลงมา หรือตรงกับคะแนน
ทีที่ 38 ลงมา 
  จากแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 30 ขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 64 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดบิที่ 27-29 หรือตรงกับคะแนนที่ 57-63 ระดับ
ปานกลางตรงกบัคะแนนดิบที่ 23-26 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 44-56 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที ่20-
22 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 37-43 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดบิที่ 19 ลงมา หรือตรงกับคะแนน
ทีที่ 36 ลงมา 
  5.2 เกณฑทักษะฟุตบอลของนักเรียนหญิง 
  จากแบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 
36 ขึ้นไป หรือตรงกับคะแนนทีที่ 66 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 32-35 หรือตรงกับคะแนน
ที่ 58-65 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 26-31 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 43-57 ระดับต่ําตรงกับ 
คะแนนดบิที่ 23-25 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 35-42 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 22 ลงมา 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 34 ลงมา 
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  จากแบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 30 ขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 64 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดบิที่ 27-29 หรือตรงกับคะแนนที่ 57-63 ระดับ
ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 23-26 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 44-56 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที ่20-
22 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 37-43 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดบิที่ 19 ลงมา หรือตรงกับคะแนน
ทีที่ 36 ลงมา 
  จากแบบทดสอบการเลี้ยงลกูฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 24 ขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดบิที่ 25-28 หรือตรงกับคะแนนที่ 56-61 ระดับ
ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 29-35 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที ่36-
39 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดบิที่ 40 ลงมา หรือตรงกับคะแนน
ทีที่ 38 ลงมา 
  จากแบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดบิที่ 35 ขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดบิที่ 32-34 หรือตรงกับคะแนนที่ 56-61 ระดับ
ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 27-31 หรือตรงกับคะแนนทีที่ 45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที ่24-
26 หรือตรงกับคะแนนททีี่ 39-44 และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดบิที่ 23 ลงมา หรือตรงกับคะแนน
ทีที่ 38 ลงมา 
  5.3 เกณฑรวมของทักษะฟตุบอลของนักเรียน 
  นักเรียนชาย ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่ 62 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนททีี่ 
56-61 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนททีี ่45-55 ระดับต่ําตรงกับคะแนนทีที่ 39-44 และระดับต่าํมาก
ตรงกับคะแนนทีที่ 38 ลงมา 
  นักเรียนหญิง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่ 60 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนที ่55-
60 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีที่ 46-54 ระดับต่ําตรงกับคะแนนทีที่ 41-45 และระดับต่ํามากตรง
กับคะแนนทีที ่40 ลงมา 
 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพบวา แบบทดสอบทักษะฟตุบอลสําหรบันักเรียนในโรงเรียนมัธยมศกึษาระดับ     
ชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวดัชัยนาท ปการศึกษา 2550 มีคุณสมบัตทิี่เปนประเด็น ควร
นํามาอภิปรายดังน้ี 
 1. คาความเปนปรนัย (Objectivity) จากการนําคะแนนที่ไดจากครูพลศึกษา 3 ทาน 
ทดลองใชแบบทดสอบทักษะฟุตบอลทีผู่วิจัยสรางขึ้นมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใช
วิธขีองเพียรสนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดังน้ี การเตะลูกฟตุบอล
กระทบฝาผนัง มีความเปนปรนัยทางบวกระดับปานกลาง (r = .614-.700) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 สวนมีความเปนปรนัยทางบวกระดับต่ํา (r = .396-.451) อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
.05 และมีความเปนปรนัยทางลบระดับต่ํามาก (r = -.082) การยิงประตูฟุตบอล มีความเปนปรนัย
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ทางบวกระดบัปานกลางถึงสงู (r = .585-.854) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเลี้ยงลูก
ฟุตบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัสูงถึงสูงมาก (r = .720-.941) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และการโหมงลูกฟุตบอล มีความเปนปรนัยทางบวกระดบัปานกลางถึงสงู (r = .511-.879) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา แบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ ชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวดัชัยนาท ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคา
ความเปนปรนัย สามารถนําไปทดสอบกบัเด็กในระดับชวงชัน้ที่ 3 ไดซ่ึงสอดคลองกับวทิยทุธ วลิามาศ 
(2546 : บทคดัยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอลสําหรับนักเรยีนหญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 โดย
กลุมตัวอยางที่ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเปนนักเรียนหญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียน
ประเทียบวทิยาทาน จังหวัดสระบุรี ที่ผานการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลวจํานวน 40 คน และกลุมที่ใช
ศึกษาเกณฑไดแกนักเรียนหญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 จังหวัดสระบุรี ทีผ่านการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว 
240 คน โดยการสุมอยางงาย การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
แบบเพยีรสันกับวทินียและซาเบอร และใชคะแนนทใีนการสรางเกณฑของแบบทดสอบ ผลการศกึษา
พบวา แบบทดสอบทั้งหมด 4 รายการ คอื การเลี้ยงลกูฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล การเตะลูก
ฟุตบอล และการยิงประตูฟุตบอล สวนความเปนปรนยัของแบบทดสอบ มีคาความเปนปรนัยระดับ
ปานกลางถึงสงู อยางมีนัยสาํคัญทางสถติทิี่ระดับ .05 จากผูใชแบบทดสอบ 3 คน ( r = 0.312-0.782) 
 
 2. หาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึน้ จาก
คะแนนที่ผูวิจัยทดสอบดวยตนเองในการทดสอบครั้งที ่1 และครั้งที่ 2 (Test-Retset) มาคํานวณหา
คาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ดังน้ี 
การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีความเชื่อม่ันทางบวกระดับสูง (r = .801) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การยิงประตูฟุตบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัปานกลาง (r = .688) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัสูง (r = .807) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 และการโหมงลูกฟุตบอล มีความเชื่อม่ันทางบวกระดบัสูง  
(r = .874) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวา แบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศกึษาระดับ ชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท ที่ผูวิจัย
สรางขึน้ มีความเชื่อถือในระดับสูง สามารถนําไปทดสอบกบัเด็กในระดับชวงชั้นที่ 3 ได ซ่ึงสอดคลอง 
เรืองอุไร ศรีนิลทา (2535 : 122) ไดเสนอแนะวา การสรางแบบทดสอบขึ้นเองจะตองผานการทดลอง
ใชเพ่ือยืนยันความตรงประเด็นและเชื่อถือไดของขอมูลกบัความเหมาะสมของวธิีดําเนินการและไดรับ
การปรับปรุงแกไขจะไดมาตรฐานในเรื่องเหลานี้เสียกอนที่จะนํามาใชจริง การทดสอบใชแบบทดสอบ
กอนการใชจริงน้ี เปนสิ่งที่มี ประโยชนแมแตกับแบบทดสอบมาตรฐานดวย และสอดคลองกับฉัตรพรรค 
มโนสุทธฤิทธิ์ (2542 : บทคดัยอ) ไดสรางแบบทดสอบทกัษะกฬีาฟตุบอลสําหรบันักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนตน โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเปนนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตนของ
โรงเรยีนบางพลีราษฎรบํารุง จังหวัดสมทุรปราการ ที่ผานการเรียนวชิาฟุตบอลมาแลวจํานวน 30 คน 
และกลุมทีใ่ชศกึษาเกณฑปกติ ไดแก นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร 
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กลุม 9 ที่ผานการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว 270 คน โดยการสุมอยางงาย การวิเคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยใชสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันกับแบบวิทยนีและชาเบอร และใชคะแนนที
ในการสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ พบวา ความเชื่อม่ันของแบบประเมินและแบบทดสอบ มีคา
ความเชื่อม่ันระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบซ้ํา (r = 0.906-0.968) 
 
 3. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายใน (Inter Correlation Coefficient) ของคะแนนแตละ
รายการและคะแนนรวมจากผลการทดสอบครั้งที่ 1 โดยวิธีการของเพียรสัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ดังน้ี การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีความสัมพันธกับการยิง
ประตูฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล ทางบวกระดบัปานกลางถึงสูง (r = .587-.767) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 สวนการเลี้ยงลูกฟตุบอล ทางลบระดับสูง (r = -.884) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธกับคะแนนรวมทางบวกระดับสูง (r = .711) อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 การยิงประตูฟุตบอล มีความสัมพันธกับการเลี้ยงลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล 
ทางบวกและลบระดับปานกลาง (r = -.658 - .631) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 และมี
ความสัมพันธกับคะแนนรวมทางบวกระดับสูง (r = .820) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
การเลี้ยงลูกฟตุบอล มีความสัมพันธกับการโหมงลูกฟุตบอล ทางลบระดับสูง (r = -.762) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีความสัมพันธกับคะแนนรวมทางปานกลางระดับลบ (r = -564) 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ .05 การโหมงลูกฟุตบอล มีความสมัพันธกับคะแนนรวมทางบวก
ระดับสูง (r = .834) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับวิทยุทธ วิลามาศ (2546 : 
บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอลสําหรบันักเรียนหญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 โดยกลุม
ตัวอยางทีศ่ึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเปนนักเรียนหญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนประเทียบ
วิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ทีผ่านการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลวจํานวน 40 คน และกลุมที่ใชศึกษา
เกณฑไดแกนักเรียนหญิง ระดับชวงชั้นที ่3 จังหวัดสระบุรี ที่ผานการเรียนวิชาฟตุบอลมาแลว 240 
คน โดยการสุมอยางงาย การวิเคราะหคณุภาพของแบบทดสอบโดยใชสัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสันกับวทินียและซาเบอร และใชคะแนนทีในการสรางเกณฑของแบบทดสอบ ผลการศึกษา
พบวา ความสมัพันธภายในของแบบทดสอบแตละรายการและแตละรายการกับคะแนนรวม มีความสัมพันธ
กันทางบวกระดับปานกลางถึงสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.34-0.52) และ
สอดคลองกับ ฉัตรพรรค มโนสุทธฤิทธิ์ (2542 : บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอล
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเปนนักเรียน
ชายมัธยมศึกษาตอนตนของโรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง จังหวัดสมุทรปราการ ทีผ่านการเรียนวิชา
ฟุตบอลมาแลวจํานวน 30 คน และกลุมทีใ่ชศึกษาเกณฑปกต ิไดแก นักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนตน 
เขตการศึกษากรุงเทพมหานคร กลุม 9 ที่ผานการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว 270 คน โดยการสุม
อยางงาย การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบโดยใชสัมประสิทธิส์หสัมพันธแบบเพียรสันกบัแบบ
วิทยนีและชาเบอร และใชคะแนนทีในการสรางเกณฑปกติของแบบทดสอบ ผลการศึกษาพบวา 
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ความสัมพันธภายในของแบบประเมินแตละรายการและแตละรายการกบัคะแนนรวม มีความสัมพันธ
ระดับปานกลางถึงระดับสูง อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดับ .05 (r = 0.357-0.739) สวนความสัมพันธ
ระหวางคูอ่ืนๆ มีความสัมพันธทางบวกและลบระดับต่ํา (r = 0.308-0.225) อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สวนความสัมพันธภายในของแบบทดสอบแตละรายการและแตละรายการกบัคะแนน
รวม มีความสมัพันธระดับปานกลางถึงระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 (r = 0.357-
0.955) สวนความสัมพันธระหวางคูอ่ืนๆ มีความสัมพันธทางบวกและลบระดับต่ํา (r = 0.345-0.333) 
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05 
 
 สรุปการอภิปรายผลไดวา แบบทดสอบทักษะฟตุบอล ที่ผูวิจัยสรางขึ้นทั้ง 4 รายการนั้น มี
คุณภาพที่สามารถนําไปใช โดยมีคุณสมบัติแบบทดสอบ ทั้งคาความเปนปรนัยและคาความเชือ่ม่ัน 
ที่อยูในระดับปานกลางถึงสูง สามารถนําไปสรางเกณฑ (Norm) เพ่ือวัดระดับความสามารถทกัษะ
ทางกีฬาฟุตบอล แตมีขอสังเกตวาบางรายการยังอยูในระดับปานกลางถึงต่ํา เชน แบบทดสอบการ
เตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีคาความเปนปรนัยทางบวกอยูในระดับปานกลางถึงต่าํ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ .05 ซ่ึงนอยกวาคาความเชื่อม่ันของทักษะดานอ่ืนๆ ทังน้ีแบบทดสอบการเตะลกู
ฟุตบอลกระทบฝาผนังจึงควรกําหนดกตกิา คําสั่ง หรือขอตกลงที่ชดัเจนมากยิ่งขึ้น ถาผูเขารับการ
ทดสอบทํานอกเหนือกจากขอตกลงใหทาํการทดสอบใหม เพ่ือไมใหเกิดความแตกตางมากเกินไป 
และจะไดแบบทดสอบการเตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนงัที่คุณภาพมากยิ่งขึ้น 
   

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ 
 1. การนําแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาระดบัชวงชั้น
ที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศกึษาจังหวัดชยันาท ควรมีการแนะนํา ชี้แจงกบักลุมตวัอยางใหเขาใจตรงกัน และ
ชัดเจน เพราะการผิดพลาดจากการชี้แจงสามารถทําใหผลการทดลองไมเปนไปตามความเปนจริง 
 2. แบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนในโรงเรยีนมัธยมศึกษาระดับชวงชั้นที่ 3 ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท สามารถนําไปใชไดจริงกับนักเรียน และเปนการสงเสริมความสามารถ
ของนักเรียนทีมี่ทักษะทางฟตุบอล ใหเปนนักกีฬาอาชีพในอนาคตได 
 3. แบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนในโรงเรยีนมัธยมศึกษาระดับชวงชั้นที่ 3 ใน
เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดชัยนาท เปนประโยชนตอผูทีส่นใจในการเลนกีฬาฟตุบอล เพ่ือทดสอบวามี
ทักษะ ความสามารถ ดานกฬีาฟตุบอลหรอืไม 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอล สําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ
ชวงชั้นที่ 4 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวดัชัยนาท 
 2. ควรมีการสรางแบบทดสอบทักษะฟตุบอล สําหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับ
ชวงชั้นที่ 3 ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวดัอ่ืนๆ  
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แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอล 
1. แบบทดสอบการเตะลกูฟุตบอลกระทบฝาผนัง 
   จุดประสงค  เพ่ือวัดทักษะการครอบครอง ( หยุด) ลูกฟุตบอล 

 อุปกรณ  และสถานที ่
   1. ลูกฟุตบอล เบอร 5 จํานวน 4 ลูก 
   2. ผนังขนาดกวาง 2.40 เมตร สูง 1.50 เมตร 
   3. นาฬิกาจับเวลา 1 เรือน 
   4. นกหวีด 
   5. สนามฟุตบอล 

 
วิธีการทดสอบ   

ใหผูรับการทดสอบพรอมดวยลูกฟตุบอลยืนอยูหลังเสนเริ่มหางจากผนัง  5  เมตร  และ
มีผนังกวาง  2.40  เมตร  สูง  1.50  เมตร  เม่ือไดยินสัญญาณ “เริ่ม” ใหสงลูกฟุตบอลไปกระทบกับ
ฝาผนัง โดยการเตะดวยลูกหลังเทาหรือลกูขางเทาดานใน (ลูกแป) ใหกระดอนออกมาหลังเสนเริ่ม  
แลวหยุดลูกฟตุบอลดวยวธิใีดก็ไดไวหลังเสนเริ่มกอนที่จะสงลูกฟุตบอลกลับเขาไปอีกโดยใหได
จํานวนครั้งของการหยุดลูกฟุตบอลไวไดหลังเสนเริ่มมากที่สุดภายในเวลา  1  นาที  กรณีที่ลูก
ฟุตบอลเสยีการควบคุมใหใชลูกฟุตบอลที่สํารองไวอีก  3  ลูก  ถาเสียการควบคมุอีกถือวาหมดสิทธิ
ในการทดสอบใหทําการทดสอบ  2  ครั้ง 

การคิดคะแนน  ใหคิดคะแนนจากครั้งที่ดีที่สุด 
หมายเหตุ   การนับจํานวนครั้งจะนับเฉพาะลูกที่เตะเขากระทบฝาผนังและกระดอนออก

มาแลวหยุดฟตุบอลไวไดเทานั้น 

= ผูรับการทดสอบ

= ผูทดสอบ 

เสนเริ่ม 

5 เมตร 
1.50 เมตร 

2.40 เมตร 
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2. แบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล 
   จุดประสงค   เพ่ือวัดความแมนยําในการยิงประตูฟุตบอล 
  อุปกรณ ละสถานที่ 
   1. ลุกฟุตบอล เบอร  5  จํานวน  10  ลูก 
   2. ปูนขาว  เทปวัดระยะทาง 
   3. นกหวีด 
   4. เสาประตูฟุตบอลพรอมตาขายประตูฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการทดสอบ 

ใหผูรับการทดสอบพรอมลูกฟุตบอลอยู ณ จุดเตะโทษ ซ่ึงหางจากจุดกึ่งกลางเสาประตู
ฟุตบอล 11 เมตร แลววางลูกไว ณ จุดเตะโทษ จากนั้นใหยิงประตดูวยหลังเทา เม่ือไดรับสัญญาณ 
“เริ่ม” และพ้ืนที่ของประตูฟุตบอลซึ่งไดกาํหนดคะแนนไว ใหทําการทดสอบ 10 ครั้ง 

การคิดคะแนน  
 ใหคิดคะแนนจากผลรวมของคะแนนการทดสอบทั้ง  10  ครั้ง 
 
 
 
 

7.32 เมตร 

 2.44 เมตร 

11 เมตร 

จุดเตะ ณ จุดเตะโทษ 
= ผูรับการทดสอบ

= ผูทดสอบ 

3       2     1 
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3. แบบทดสอบการเลี้ยงลูกฟุตบอล 
  จุดมุงหมาย   เพ่ือทดสอบความเร็วในการเลี้ยงลูกฟตุบอลของผูรับการทดสอบ 
  อุปกรณและสถานที่    
   1. ลูกฟุตบอลเบอร 5 จํานวน  3  ลูก 
   2. หลัก  4  หลัก 
   3. เทปวัดระยะทาง 
   4. นาฬิกาจับเวลา 
   5. สนามฟุตบอล 

 
 
 วิธีการทดสอบ 
 1. ผูรับการทดสอบยืนอยูหลังเสนเริ่ม พรอมกับวางลูกบอลไวบนพ้ืน 

2. เม่ือไดรับสัญญาณ “เริ่ม” ใหเลี้ยงลูกฟตุบอลผานหลกัที่ 1 แลวออมไปหลักที่ 2, 3, 
4 จากนั้นใหเลี้ยงมายังหลักที่ 1 
 การคิดคะแนน 

คะแนนของผูรับการทดสอบ ใหทดสอบ 2 ครั้ง เอาเวลาครั้งที่ดีที่สุด 
 
 

= ผูทดสอบ 

= ผูรับการทดสอบ 

=  หลัก 

10 เมตร

10 เมตร

10 เมตร 10 เมตร 

1 

2 3

4

= ทิศทางการเลี้ยงลูกฟุตบอล 

เสนเริ่ม
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4. แบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล 
  จุดประสงค   เพ่ือวัดความสามารถในการใชศีรษะโหมงลูกฟุตบอล 
  อุปกรณและสถานที่ 
   1. ลูกฟุตบอลเบอร 5 จํานวน  10  ลูก 
   2. ปูนขาว 
  3. เทปวัดระยะทาง 
   4. นกหวีด 
   5. สนามฟุตบอล 
ผิดพลาด! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
วิธีการทดสอบ 

ใหผูรับการทดสอบยืนถือลกูบอลหลังเสนเริ่ม ซ่ึงมีความยาว 5 เมตร แลวใหโยนลูก
บอลขึ้นเหนือศีรษะดวยมือทั้งสองขางแลวใชศีรษะโหมงลูกฟุตบอลใหตกลงที่ชองคะแนน 5 ชอง 
ชองใดชองหน่ึงก็ได โดยขณะที่ศีรษะสัมผัสลูกฟุตบอลเทาทั้งสองขางจะตองไมล้ําเสนเริ่ม ถาลกู
ฟุตบอลตกนอกพื้นที่ดังกลาวหรือเทาล้ําเสนเริ่มใหคิดเปน 0 คะแนน โดยทําการทดสอบ 10 ครั้ง 

การคิดคะแนน 
  ใหคิดคะแนนจากผลรวมของการทดสอบ 10 ครั้ง  
 
 

=  ผูรับการทดสอบ 

=  ผูทดสอบ 

เสนเริ่ม 

5 เมตร 

  1   2     3    4    5 

5 เมตร 

5 เมตร 
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ใบบันทึกคะแนนของแบบทดสอบทักษะฟุตบอล 
 
ชื่อ..........................................................สกุล.................................................ชั้น........................ 
 
1. แบบทดสอบการเตะลูกฟตุบอลกระทบฝาผนัง 
 จํานวน.......................ครั้ง ในเวลา 1 นาที 
 
2. แบบทดสอบการยิงประตฟุูตบอล 
 

ครั้งที ่ 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 0 คะแนน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

    

         
 ผลรวมทั้งหมด..........................คะแนน 
 

3. แบบทดสอบการเลี้ยงลูกฟุตบอล 
จํานวน....................วินาที 
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4. แบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล 
 

ครั้งที ่ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 คะแนน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

     

 
 รวมคะแนนที่ได........................ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 
1. ผูชวยศาสตราจารยเจียมศักดิ์ พานิชชัยกุล   

 อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา  
       คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
2. อาจารยทองสุข สัมปหังสิต   
 อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา  
 คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 
3. อาจารยปญญา หาญลํายวง   
 อาจารยประจําภาควิชาพลศึกษา 
  คณะศึกษาศาสตร  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอางทอง 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ชื่อ ชื่อสกุล   นายศาสตรา วงศบตุรล ี
วันเดือนปเกิด   4 มีนาคม 2520 
สถานที่เกิด   อําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย 
สถานที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 39/11 หมูที่ 8 ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย 
    จังหวัดอางทอง รหัสไปรษณีย 14140 
 
ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ.2537 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
    จากโรงเรียนวัดสระแกว ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
 พ.ศ.2540 ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
    จากโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม ตําบลบางเสด็จ อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
 พ.ศ.2543 ปวช. (การกฬีาและสขุภาพ)  
    จากวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอางทอง  
    ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
 พ.ศ.2545 ป.กศ.สูง (พลศึกษา)  
    จากวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดอางทอง 
    ตําบลไชยภูมิ อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
 พ.ศ.2547 กศ.บ. (พลศึกษา) ปริญญาตรี ในโครงการความรวมมือทางวิชาการ 
    ระหวางมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกบัสถาบันการพลศึกษา 
    วิทยาเขตอางทอง จังหวัดอางทอง 
 พ.ศ.2551 กศ.ม. (พลศึกษา) ปริญญาโท  
    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 
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