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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลของความถี่และความนานในการเรียนและเปรียบเทียบผลของ

ความถี่และความนานในการเรียนที่มีตอทักษะกีฬาแฮนดบอลของนิสิตปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนรายวิชา 01175124 (แฮนดบอล) ภาคปลาย ป

การศึกษา 2551 ที่ยังไมเคยเรียนวิชาแฮนดบอลมากอน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) จํานวน 52 คน แบงออกเปน 2 กุลม ๆ ละ 26 คน โดยใหกลุมที่ 1 เรียนสัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 

ชั่วโมง เปนเวลาติดตอกัน 6 สัปดาห กลุมทดลองที่ 2 เรียนสัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปนเวลา

ติดตอกัน 6 สัปดาห จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ย โดยใชสถิติที (t-test Independent) 

ผลการวิจัยพบวา :  

1) การทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล หลังการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 ทั้งนิสิตชาย และนสิิตหญิง ดังนี้ 

ทักษะการรับ-สงลูกแฮนดบอลสองมือระดับอก กระทบฝาผนัง มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.38 และ 12.77 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 3.69 และ 2.01 การขวางลูกบอลมอืเดียวเหนือไหลเขาเปาหมาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.46 และ 

10.77 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 4.16 และ 3.32 การวิง่กระโดดยิงประตูมีคาเฉลี่ยเทากับ 18.46 และ 6.16 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.46 และ 1.77  คะแนนรวมทักษะมีคาเฉลี่ยเทากับ 56.31 และ 30.15  สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.79 และ 5.61 ตามลําดับ   

2) การทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล หลังการเรียนของกลุมทดลอง หลังการเรียนของกลุมทดลองที่ 2 

ทั้งนิสิตชาย และนิสิตหญิง ดังนี้ ทักษะการรับ-สงลูกแฮนดบอลสองมือระดับอก กระทบฝาผนังมีคาเฉลี่ยเทากับ 

22.00 และ 14.85 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากัน 2.12 และ 2.58 การขวางลูกบอลมือเดียวเหนือไหลเขา

เปาหมาย มีคาเฉลี่ยเทากัน 23.08 และ 13.00 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.75 และ 3.06 การวิง่กระโดดยิง

ประตู มีคาเฉลี่ยเทากับ 22.54 และ 6.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.10 และ 1.03 คะแนนรวมทักษะม ี

คาเฉลี่ยเทากับ 67.62 และ 37.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 3.88 และ 4.74 ตามลําดับ 

                                          
1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 

 Department of Physical Education and Sports, Faculty of Education and Development Science, Kasetsart University, 

 Kamphaengsaen Campus, Nakhon Pathom 73140 
2 ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร กําแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม 73140 
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3) ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลทั้ง 3 รายการทดสอบ 

หลังการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ทัง้นิสิตชายและนิสิตหญิง แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05   

 
คําสําคัญ : ความถี่และความนาน  ทักษะแฮนดบอล 

 

ABSTRACT 
This study aimed to identify effects of frequency and length of class attendance and compare 

them on handball skills of the undergraduate students on Kasetsart University, Kamphaeng Saen 

Campus. Participants were 52 students who had enrolled to study in the class 175124 (Handball), 2nd 

semester of academic year 2008, and were selected and divided  equally into 2 control groups with 

26 students in each by simple random sampling. The first control group was assigned to study in the 

class 175124 (Handball) with a period of three hours per week for six weeks while the second was 

assigned to do the same with 2 periods of 1.30 hours per week for six weeks. After studying, each 

group’s handball skills was tested, determined, and the data were analyzed in terms of mean, 

standard deviation, and the hypotheses tested by t-test independent. 

As follows were the findings: 

1. Tests of Handball Skills After Studying of Both Male and Female Students in the 1st 

Control Group. The average means of throwing-receiving the ball toward-from the wall by two hands 

of male and female students were 19.38 and 12.77 with standard deviations of 3.69 and 2.01. Those 

of successful throwing over the shoulder with one hand to the target were 18.46 and 10.77 with 

standard deviations of 4.16 and 3.32. Those of running in to shoot goal were 18.46 and 6.16 with 

standard deviations of 4.46 and 1.77, and those of the sum of all 3 skills were 56.31 and 30.15 with 

standard deviations of 7.79 and 5.61,respectively. 

2. Tests of Handball Skills After Studying of Both Male and Female Students in the 2nd 

Control Group. The average means of throwing-receiving the ball toward-from the wall by two hands 

of male and female students were 22.00 and 14.85 with standard deviations of 2.12 and 2.58. Those 

of successful throwing over the shoulder with one hand to the target were 23.08 and 13.00 with 

standard deviations of 1.75 and 3.06. Those of running in to shoot goal were 22.54 and 6.69 with 

standard deviations of 3.10 and 1.03, and those of the sum of all 3 skills were 67.62 and 34.54 with 

standard deviations of  3.88 and 4.74 respectively.   

3.  Test of Difference between means of handball skills after studying of both male and 

female students between the1st- 2nd Control Group It was found that they were different with statistical 

significance at .05 level. 
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คํานํา 
 กีฬามีความสําคัญและมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาคนใหมีสุขภาพดีมีความแข็งแรงสมบูรณ มีภูมิ

ตานทานโรคภัยไขเจ็บ มีความพรอมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ การเลนกีฬาจะเลนเพื่อความมีสุขภาพดีหรือ

การพัฒนาตนเองเปนนักกีฬาก็ตาม ผูที่จะเลนกีฬาไมวาจะเปนเด็ก เยาวชน  นักเรียน นิสิต นักศึกษา จําเปนตอง

มีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับกีฬาที่จะเลนในเรื่องประวัติความเปนมา วิธีการเลน วิธีการฝก ทักษะ ตลอดจนอันตราย

ตาง ๆ ที่จะเกิดจากการเลนกีฬา นอกจากนี้นโยบายของแผนพัฒนากีฬาแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544) ได

กําหนดเปาหมายไววา (การกีฬาแหงประเทศไทย 2540 : 27) ใหเยาวชนสนใจตื่นตัวในการออกกําลังกายและ

เลนกีฬาในเวลาวางอยางสม่ําเสมอ จนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดและใหเยาวชนมีความรูและ

เขาใจถึงประโยชนของการออกกําลังกายและการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ จนสามารถนําความรูไปปฏิบัติ เพื่อนําไปสู

คุณภาพชีวิตที่ดี 

 การเลนกีฬาแฮนดบอลชวยเพิ่มสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะทุก ๆ สวนของรางกาย  นอกจากนี้

ยังชวยสงเสริมความสามัคคี  และการรับผิดชอบรวมกันทําใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ การเลนกีฬา

แฮนดบอลมีองคประกอบทักษะอยูหลายอยางดวยกัน เชน การครอบครองลูกแฮนดบอล การรับ การสงบอล การ

เล้ียงบอล  การยิงประตู และการปองกันประตู  ซึ่งทักษะตาง ๆ มีตั้งแตทักษะที่งายไปจนถึงทักษะที่ยาก 

 กีฬาแฮนดบอลเปนกีฬาชนิดหนึ่งที่ใชทักษะการเคลื่อนไหวหลายอยางประกอบกันซึ่งจะชวยเสริมสราง

สมรรถภาพทางกายแกผูเลน ไดเปนอยางดีเนื่องจากผูเลนตองวิ่ง กระโดด และขวางรับสงลูกบอลอยูตลอดเวลา

อันเปนทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและเปนกีฬาที่เลนดวยมือ แบบทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลจึงมีความ

จําเปนและสําคัญมากที่จะสงเสริมสมรรถภาพทางกายและพัฒนาทักษะการเลนของผูเลน ปจจุบันประเทศตาง ๆ 

สนใจและไดรับความนิยมอยางแพรหลายทั่ว รวมทั้งมีการแขงขันในซีเกมสและกีฬาเอเซียนเกมส (พันธศักดิ์  

วอนวงษ. 2540 : 13) สําหรับกีฬาแฮนดบอลในประเทศไทย ไดรับความนิยมมากขึ้นเปนลําดับทั้งในโรงเรียน

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา วิทยาลัยพลศึกษา รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทุกสถาบัน รวมถึง

สถาบันอุดมศึกษาไดบรรจุวิชาแฮนดบอลไวในหลักสูตรการเรียนการสอน (พันธุศักดิ์  วอนวงษ. 2540 : 14)  

 การจัดการเรียนการสอนทักษะแฮนดบอลครูผูสอนจะตองมีความรู ความเขาใจและมีประสบการณใน

การถายทอดความรูทักษะกีฬาใหแกผูเรียนไดอยางถูกตอง แลวจําเปนตองคํานึงถึงองคประกอบที่สําคัญและมี

ผลตอการเรียนรูของผูเรียน นั่นคือ การกําหนดความถี่หรือจํานวนครั้ง ความนานหรือระยะเวลา ความหนักเบา 

ความยากงายในแตละทักษะที่แตกตางกัน ครูผูสอน จะตองจัดใหเหมาะสม จึงจะทําใหการสอนทักษะกีฬา

แฮนดบอลเกิดประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่วางไว  

 ในดานความถี่หรือจํานวนครั้ง ตลอดจนความนานหรือระยะเวลาของการสอนทักษะกีฬาแฮนดบอล จัด

วาเปนองคประกอบที่สําคัญตอการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้เพราะวาผลของความถี่ในการเรียนทักษะกีฬา

จํานวนครั้งมาก จะสงผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและยังเปนการสรางแรงจูงใจใหผูเรียน

ไดอยางดี ดังที่ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527 : 76) ไดกลาววา การเรียนทักษะตาง ๆ ครูควรกําหนดระยะเวลาในการ

ฝกใหเหมาะสม โดยทั่วไปการเรียนบอยครั้งในระยะเวลาสั้น จะไดผลดีกวาการเรียนรูนอยครั้งและครึ่งหนึ่งเปน
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เวลานาน ๆ จากผลการวิจัยยืนยัน วาการฝกทักษะระยะสั้นและหลาย ๆ คร้ัง จะดีกวาการฝกทักษะในชวงเวลาที่

นานเพียงครั้งเดียว ดังนั้น ผูสอนจึงจําเปนตองศึกษาใหเกิดความรู  เพื่อจะไดนําผลการศึกษามาใชจัดการเรียน

การสอนใหสอดคลองกับสภาพของนิสิตในปจจุบัน 

 จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยเปนครูสอนรายวิชาแฮนดบอลในระดับอุดมศึกษา จึงเกิดความสนใจที่จะ

ศึกษาเกี่ยวกับความถี่ และความนานของการเรียนการสอนทักษะกีฬาแฮนดบอล เพื่อนําผลของการศึกษาครั้งนี้

ไปใชเปนแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนใหเกิดผลดีตอนิสิตนักศึกษาในโอกาสตอไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อทราบผลของความถี่และความนานในการเรียนที่มีผลตอทักษะกีฬาแฮนดบอลของนิสิตปริญญา

ตรี มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของความถี่และความนานในการเรียนที่มีผลตอทักษะกีฬาแฮนดบอลของนิสิต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 

อุปกรณและวิธีการดําเนนิการวิจัย 
1. สนามกีฬาแฮนดบอล 

2. ประตูแฮนดบอล 

3. ลูกแฮนดบอลจาํนวน 30 ลูก 

4. นาฬิกาจบัเวลาแบบดจิิตอล (Stop-watch) 

ยี่หอ CASIO รุน G-CHOCK ประเทศญี่ปุน 

5. เทปวัดระยะทาง 

6. กาวเทป 

7. นกหวีด จํานวน 1 อัน 

8. ฝาผนังโรงยิม 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) โดยผูวิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้ 

1. กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนิสิตปริญญาตรีที่ลงทะเบียนรายวิชา 175124 (แฮนดบอล) ภาค

ปลาย ปการศึกษา 2551 เปนนิสิตปริญญาตรีที่ยังไมเคยเรียนวิชาแฮนดบอลมากอน ไดมาโดยการสุมอยางงาย 

(Simple Random Sampling)  โดยแบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 26 คน แตละกลุมประกอบดวยนิสิตชาย 13 คน 

นิสิตหญิง 13 คน รวมเปนนิสิตปริญญาตรี  จํานวน 52 คน โดยใหกลุมทดลองที่ 1 เรียนวิชาแฮนดบอล สัปดาห

ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง  เปนเวลาติดตอกัน 6 สัปดาห กลุมทดลองที่ 2 เรียนวิชาแฮนดบอล สัปดาหละ 2 ครั้ง ๆ 

ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที เปนเวลาติดตอกัน 6 สัปดาห  

2. ใชแบบทดสอบภาคปฏิบัติกีฬาแฮนดบอลกําหนดรายการทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล คือ 

1. การรับ-สงลูกแฮนดบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง 

2. การขวางลูกบอลมือเดียวเหนือไหลเขาเปาหมาย 

3. การวิ่งกระโดดยิงประตู 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. เตรียมอุปกรณ สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

2. เตรียมผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยอธิบายและสาธิตใหเขาใจถูกตองในแนวทางเดียวกัน  

3. เตรียมกลุมตัวอยางโดยชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติในขณะทําการเก็บรวบรวมขอมูล และอธิบาย

รายละเอียดและสาธิตวิธีการปฏิบัติของแบบทดสอบใหกลุมตัวอยางเขาใจ 

4. นําการสอนทักษะกีฬาแฮนดบอลมาใชสอนกับกลุมตัวอยาง 

5. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามวันและเวลาที่กําหนดไว โดยดําเนินการดังนี้ 

1. เก็บขอมูลแบบของคะแนนจากรายการทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลกอนการเรียน (Pre-test) 

2. เรียนทักษะกีฬาแฮนดบอลตามแผนการสอนที่ผูสอนจัดสรางขึ้น 

3. เก็บขอมูลของคะแนนจากรายการทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลหลังการเรียน (Post-test) 

6. นําผลการทดสอบทั้ง 2 กลุม มาทําการวิเคราะหผลทางสถิติเพื่อนําไปใชในการสรุปและอภิปราย

ผลการวิจัย 

7. สรุปผลการวิจัย และเสนอความคิดเห็นที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ 

8. นําเสนอผลงานวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) แบบทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล จาํนวน 3 รายการ โดยการหา

คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ จากผลคูณของคะแนนโดยวิธีของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) 

2. หาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนจากรายการทดสอบทักษะกีฬา

แฮนดบอลของกลุมทดลองทุกรายการ 
3. วิเคราะหความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนจากการทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลของกลุมทดลอง 

2 กลุม กอนการเรียน และหลังการเรียน จนจบในสัปดาหที่ 6 ระหวางกลุมทดลองทั้ง 2 กลุม โดย โดยใชสถิติที (t-

test Independent)  

 

ผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําผลจากการทดสอบของกลุมทดลอง ทั้งนิสิตชาย และนิสิตหญิง ทั้ง 2 กลุม มา

หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาคาความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล 

หลังการเรียนระหวางกลุมทดลองที่ 1 และ กลุมทดลองที่ 2 โดยใชสถิติที (t-test Independent)  ผลจากการ

ทดสอบผูวิจัยนาํเสนอในรูปแบบตารางดังนี้  
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ตารางที่ 1  แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลของนิสิตชาย  

ระหวางกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 กอนและหลังการเรียน 

กลุมทดลอง 1 กลุมทดลอง 2 

กอนการเรียน หลังการเรียน กอนการเรียน หลังการเรียน 
กลุมทดลองรายการ

ทดสอบ 
  X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

สงลูกสองมือระดับอก

กระทบฝาผนัง 

14.92 3.82 19.38 3.68 13.38 3.97 22.00 2.12 

ขวางลูกบอลมอืเดียวเหนือ

ไหลเขาเปาหมาย 

16.46 4.21 18.46 4.12 15.54 4.14 23.08 1.75 

วิ่งกระโดดยิงประตู 16.31 5.78 18.46 4.46 14.38 4.33 22.54 3.10 

รวมทักษะ 47.69 7.73 56.31 7.79 43.31 7.56 67.62 3.88 

 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลของนิสิตหญิง

กลุมทดลองที่ 1 และกลุทดลองมที่ 2 กอนและหลังการเรียน 

กลุมทดลอง 1 กลุมทดลอง 2 

กอนการเรียน หลังการเรียน กอนการเรียน หลังการเรียน 
กลุมทดลองรายการ

ทดสอบ 
  X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

สงลูกสองมือระดับอก

กระทบฝาผนัง 

11.23 2.86 12.77 2.00 10.77 2.35 14.85 2.58 

ขวางลูกบอลมอืเดียวเหนือ

ไหลเขาเปาหมาย 

9.46 3.67 10.77 3.32 9 2.80 13.00 3.06 

วิ่งกระโดดยิงประตู 4.86 1.41 6.62 1.76 4.6 1.04 6.70 1.03 

รวมทักษะ 25.54 6.67 30.15 5.61 24.38 4.03 34.54 4.73 

 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทักษะของนิสิตชาย หลังการเรียน ระหวาง

กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  

กลุมทดลอง X  S.D. T 

1 56.31 7.80 -4.682* 

2 67.62 3.88  

 

  จากตารางแสดงวาความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทักษะหลังการเรียนของนิสิตชายระหวางกลุม

ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 4 ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทักษะของนิสิตหญิง หลังการเรียน ระหวาง

กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2  

กลุมทดลอง X  S.D. T 

1 30.15 5.61 -2.153* 

2 34.54 4.74  

 

  จากตารางแสดงวาความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนรวมทักษะหลังการเรียนของนิสิตชายระหวางกลุม

ทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 ผลจากการวิจยัครั้งโดยการทดสอบความแตกตาง คาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล

กอนการเรียนและหลังการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ดังนี้ 

1. ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอล กอนการเรียนทั้ง 3 

รายการทดสอบ คือ 1) การสงลูกสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง 2) ขวางลูกบอลมือเดียวเหนือไหลเขาเปาหมาย 

3) วิ่งกระโดดยงิประตูของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ทั้งนิสิตชายและหญิงไมแตกตางกัน 

2. ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ย ของคะแนนทดสอบทักษะกีฬาแฮนดบอลหลังการเรียน ทั้ง 3 

รายการทดสอบ คือ 1) การสงลูกสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง 2) ขวางลูกบอลมือเดียวเหนือไหลเขาเปาหมาย 

3) วิ่งกระโดดยิงประตูของกลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ทั้งนิสิตชายและหญิงแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการวจิัยพบวา ความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนทดสอบทักษะกฬีาแฮนดบอล หลังการเรียนของ

กลุมทดลองที่ 1 และกลุมทดลองที่ 2 ทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ปรากฏวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคญัที่ระดับ 

.05 แสดงใหเห็นวากลุมทดลองที่ 2 ทั้งนิสิตชายและนิสิตหญิง ที่เรียนสัปดาหละ 2 คร้ัง ๆ ละ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี

จะมีทักษะการเลนกีฬาแฮนดบอล ทั้ง 3 รายการทดสอบ ดีกวากลุมทดลองที่ 1 ทั้งนสิิตชายและนิสิตหญิง ที่เรียน

สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง  ซึ่งสอดคลองกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2527 : 76) ที่กลาววาการเรียนทักษะตาง ๆ 

ควรกําหนดเวลาในการฝกใหเหมาะสมในกิจกรรมแตละอยางและ ผาณิต บิลมาศ (2528 :96)  ไดกลาวไววา การ

ฝกหัดความยาวของชวงเวลาฝก มีผลตอการเรียนทักษะที่เปนที่ยอมรับวา การฝกทักษะชวงสั้น ๆ แตบอยครั้ง

ไดผลดกีวาการฝกชวงยาวแตนานครั้ง และสอดคลองกับประชุมพร  ช่ําชอง (2538 : 192)  กลาววาการฝกหัดเปน

ระยะหรือเปนครั้งจะมีประสิทธภิาพมากกวาการฝกที่ทําตอเนื่องเปนเวลานาน และการมชีวงพักจะเปนการไดพัก 

จะไดไมเบือ่หนายตอการเรียน จะเกิดการเมือ่ยลา ดังนั้น ความอดทนของกลามเนื้อจึงมคีวามสําคัญอยางยิ่งใน

กิจกรรมที่ตองใชระยะเวลายาวนาน จากการเรียนของกลุมทดลองที่ 1 ซึ่งเปนนิสิตชายและนิสิตหญิง ที่เรียน

สัปดาหละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชัว่โมง นิสิตอาจเกดิความเมื่อยลา เนื่องจากใชระยะเวลายาวนานเกิน ทําใหการพัฒนา

ดานทักษะนอยกวากลุมทดลองที่ 2  
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 ผลจากการวิจยัครั้งนี้จะเห็นวา การเรียนรูเร่ืองทักษะกีฬาแฮนดบอล ครูผูสอนควรเนนในเรื่องการรับรู

ของผูเรียน โดยเฉพาะเรื่องของความถี่และความนาน ถาผูสอนไดใชความถี่ หรือจํานวนครั้งบอย แตใชระยะเวลา

พอเหมาะสมไมหนักเกินและไมเบาเกินไป ก็จะทําใหการเรียนรูประสบความสําเร็จดีกวาการสอนนอยครั้ง แตละ

ครั้ง ใชระยะเวลายาวนาน ดังนั้นสรุปไดวา การที่นิสิตเรียนบอยครั้งในระยะเวลาสั้น จะไดผลดีกวาการเรียน 

นาน ๆ ครั้ง แตละครั้งใชเวลานาน ๆ  

 

ขอเสนอแนะในการทําวิจยั 
 จากผลการวิจยัครั้งนี้ ครูผูสอน และผูที่เกี่ยวของในดานการเรียนการสอน ควรนําไปประยกุตในการ

จัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และไดรับผลจากการเรียน อยางมปีระสิทธิภาพ 
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