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 การศึกษาในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะ
วชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม องคก์าร
บริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาความก้าวหน้าของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนที่เรียนโดยใชชุ้ดกิจกรรมฝึก
ทกัษะวชิารู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใชชุ้ด
กิจกรรมฝึกทกัษะวิชารู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่
อายวทิยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่    ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา  คร้ังน้ี     คือ นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่  4 จ  านวน 32 คน  ที่ก  าลงัศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนแม่อาย
วิทยาคม  สังกัดส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่  
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  
เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 5  
เร่ือง แผนการจดัการเรียนรู้ จ  านวน 20 แผน แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทกัษะกรีฑา จ านวน 30 ขอ้ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวิชาสุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวทิยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เชียงใหม่  จ านวน 10 ขอ้  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ การหาค่าร้อยละ  การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของแบบฝึกดว้ยสูตร E1/E2  การหาระดบัความกา้วหน้าของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ดว้ยสถิติร้อยละ วเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายดว้ยค่าเฉล่ีย(𝜇) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (𝜎) 
 ผลการศึกษาพบว่า การใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เร่ือง 
กรีฑา ชั้ นมัธยมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่                             
มีประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 83.68/84.89 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไว ้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนที่ไดรั้บการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่ มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีร้อยละความกา้วหน้าเท่ากบั 44.19  และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดซ่ึงมีค่าเฉล่ีย (𝜇) เท่ากบั 4.58 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (𝜎) เท่ากบั 0.76 
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รายงานผลการใชชุ้ดฝึกทกัษะวชิารสุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่เล่มน้ีส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจาก
คณะ คณะครู  ผูเ้ช่ียวชาญหลายท่าน ที่ไดใ้หค้วามช่วยเหลือ แนะน าใหค้  าปรึกษา  ตรวจแกไ้ขข้อ้บกพร่อง
ช่วยใหก้ารศึกษามีความถูกตอ้งสมบูรณ์ยิง่ขึ้น  ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงขอขอบพระคุณ  
นางภทัริณี  ทองศรี รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ าเภอแม่อาย  และนายอรุณ  น าโชคชยั
เจริญกุล ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนชลประทานผาแตก ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1   นายณัฐชา  ภทัรพนัธุโ์กศล ครูช านาญการพเิศษโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 
ส านกับริหารการศึกษาพเิศษ นายจกัรพงษ ์ ทิพปัญญา ครูช านาญการพเิศษ โรงเรียนแม่อายวทิยาคม  
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่และนายนภดล โป่งอา้ย ศึกษานิเทศกช์ านาญการพเิศษ ส านกังาน
ศึกษาธิการจงัหวดัเชียงใหม่ ที่กรุณาใหค้  าปรึกษา  แนะน า และตรวจสอบเคร่ืองมือ จนเสร็จสมบรูณ์ จึง
ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ ที่น้ี 
 ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนแม่อายวิทยาคม องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่  ที่ช่วยเหลือ
ให้ค  าปรึกษาแนะน าอนัเป็นประโยชน์ต่อการท างานคร้ังน้ี และขอขอบใจนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนแม่อายวิทยาคม     โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่   โรงเรียนฝางชนูปถมัภ ์  และโรงเรียน    
ไชยปราการ  ที่ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาใหส้ าเร็จไดด้ว้ยดี 
 คุณค่าและประโยชน์ของงานศึกษาฉบบัน้ี   ผูศึ้กษาของมอบเป็นความกตญัญูกตเวทิตา แค่
บุพการี  บูรพาจารย ์ และผูมี้พระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบนัที่ท  าใหผู้ศึ้กษาเป็นผูมี้การศึกษาและ
ประสบความส าเร็จมาจนตราบทุกวนัน้ี 
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 4 แสดงคะแนนเฉล่ีย ร้อยละ และประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษา 
  และพลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4     92          

5  แสดงผลค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนก่อน 
  และหลงัเรียนโดยการใชโ้ดยการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   
  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  93 

6  แสดงผลค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนชั้น 
  มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา   
  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  94 
 7  แสดงผลการประเมินความสอดคลอ้งของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและ 
  พลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยผูเ้ช่ียวชาญในการพจิารณา 127 
 8   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและ 
  พลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองแบบเด่ียว (1:1) 
  จ านวน 3 คน   129 
 9   แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและ 

 พลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มเลก็  
(1:10) จ านวน 10 คน  131 

 10  แสดงผลการหาประสิทธิภาพของการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและ 
  พลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4    ของกลุ่มทดลองแบบกลุ่มใหญ ่
   จ านวน 30 คน  133 
 

 
 
 

 



ช 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที ่   หน้า 
11   แสดงผลการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งเหมาะสมของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทาง 

การเรียนกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้โดยผูเ้ช่ียวชาญพจิารณา  144 
12  แสดงการวเิคราะห์ความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก ค่าความยากง่าย(p) และ 

ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ก่อนและหลงัเรียน 
  ของชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา  
  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   146 
 13   แสดงความเช่ือมัน่แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการทางการเรียนของชุด 
  กิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา  
  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  149 
 14  แสดงการวเิคราะห์ค่าคะแนน (X) ประกอบหาค่าความแปรปรวน St

2     151 
15   แสดงสรุปการประเมินความสอดคลอ้งเหมาะสมของแผนการจดัการเรียนรู้ประกอบ 

  ชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา  
  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  โดยผูเ้ช่ียวชาญในการพจิารณา  166 
 16     แสดงคะแนนเฉล่ียร้อยละของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4  ที่ไดรั้บการใชชุ้ด 
  กิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา  
  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   169    

17  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 
  ดว้ยชุดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง กรีฑา  

ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   172 
18    แสดงสรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

  ปีที่ 4 ที่มีต่อการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เร่ือง  
  กรีฑา ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   โดยผูเ้ช่ียวชาญ  180 

19    แสดงการวเิคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรายขอ้ตามความพงึพอใจที่มี 
     ต่อการใชชุ้ดกิจกรรมฝึกทกัษะวชิา สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เร่ือง กรีฑา  
  ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 4   182 
 
  


