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 คณะผูจ้ดัท า 2561 : การสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนูส าหรับนกัศึกษา สถาบนั
การพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร   

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อสร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนูส าหรับนกัศึกษา 
สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขต สมุทรสาคร ประกอบดว้ยการวดัเชิงคุณภาพ  1 รายการ คือ แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนู และการวดัเชิงปริมาณ 1 รายการ คือ การยงิธนู ระยะ 10 เมตร แบบทดสอบวดั
ผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนูเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณท่ีมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาโดนผา่นการพิจารณาจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน โดยแบบทดสอบวดัคุณภาพใชว้ธีิของ Rovinelli and Hambleton หาค่าความ
เช่ือถือได้โดยทดสอบซ ้ า ซ่ึงการทดสอบคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 ห่างกนั 1 สัปดาห์  และหาค่าความเป็นปรนยั   
โดยการใชผู้ป้ระเมิน 2 ท่าน  กบันกัศึกษาชาย จ านวน 10 คน และนกัศึกษาหญิง จ านวน 10 คน รวม 20 คน  

 ผลการวจิยัพบวา่ 1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนูส าหรับนกัศึกษา สถาบนัการ    
พลศึกษา วทิยาเขต สมุทรสาคร  มีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนู
เชิงคุณภาพ มีค่าความเช่ือถือได้ส าหรับนกัศึกษาชาย เท่ากบั  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   0.83  
และ  0.90  ตามล าดบั  และนกัศึกษาหญิง เท่ากบั  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   0.84  และ  0.83  
ตามล าดบั 3)  แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนูเชิงปริมาณ มีค่าความเช่ือถือไดส้ าหรับนกัศึกษา
ชายมีค่าเท่ากบั 0.82 และส าหรับนกัศึกษาหญิงมีค่าเท่ากบั 0.86  4) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิ
ธนูเชิงคุณภาพ  มีค่าความเป็นปรนยัส าหรับนกัศึกษาชาย เทา่กบั 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  
0.87  และ 0.90  และนกัศึกษาหญิง มีค่ าเท่ากบั 1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.94  1.00  0.93 และ  1.00  
ตามล าดบั 
 
 จึงเห็นไดว้า่ แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬายงิธนูส าหรับนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา 
วทิยาเขตสมุทรสาคร ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีคุณภาพและเหมาะสมท่ีจะน าไปใชท้ดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทกัษะกีฬา
ยงิธนูส าหรับนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วทิยาเขตสมุทรสาคร 

 

 

       

            

 



Abstract 

 

 Organizer faculty 2018 : The  Construction  of  Archery  Skill Achievment Test  for  Students 
Institute of Physical Education Samutsakhon Campus. Mr.watcharakan hothong. 

 The purposes of this research  was to  Construction an archery  Skill  achievement Test  for 
Students Institute of Physical Education Samutsakhon  Campus.  The Test was consisted of 1 item for 
qualitative (subjective) evaluation namely : the archery skill achievement ,and other one for objective test 
on quantitative evaluation, namely: in 10- mater distance shooting. The content validity for qualitative 
evaluation was determined by Rovinelli and Hambleton method as the objective test was judged by 7 
experts – retest method was conducted to determine the reliability coefficients during one week interval, 
and the objectivity coefficients of the tests were established by 2 evaluators, involving 20 students (10 
males and 10 females).    

 The results were as follows : 1 ) The archery achievement test for  Students   in   the  Institute of 
Physical Education Samutsakhon Campus Possessed content Validity. 2) The reliability coefficients of the 
archery skill achievement test (qualitative)for malen students were  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   
0.83  and  0.90  respectively,  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00   0.84  and  0.83  3) The reliability 
coefficients of the archery skill achievement test (quantitative) for mail and female students were  0.82  
and  0.86  respectively. 4)  The objectivity coefficients of the archery skill achievement test for male 
students were  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  0.87  and 0.90  respectively, and  1.00  1.00  1.00  
1.00  1.00  0.94  1.00  0.93 and  1.00   for female students respectively. 

 In was concluded  that the archery l  Skills  achievement Test Possessed a satisfactory quality for 
application to  the  Institute of Physical Education Samutsakhon  Campus. 

         

      

 


