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บทคัดย่อ 
 

  คณะผูจ้ดัทาํ 2562 : การสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาเปตองสาํหรับนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา

วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาเปตอง และสร้างเกณฑ์

มาตรฐานทกัษะกีฬาเปตอง สําหรับนกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวง

ท่องเที่ยวและกีฬา แบบทดสอบประกอบดว้ย 3 รายการ คือ การโยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบนั่ง การ

โยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบยืน และการโยนลูกตี หาค่าเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยผ่านการประเมินจาก

ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 ท่าน หาค่าความเช่ือถือได้กับนักศึกษาจาํนวน 20 คน และหาค่าความเป็น

ปรนัยโดยการให้คะแนนของผูท้าํการทดสอบ จาํนวน 5 คน กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษา สถาบนัการ

พลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา จาํนวน 120 คน นําข้อมูลที่ได้มา

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความเช่ือถือได ้และ

หาค่าคะแนน “ที” (score) เพ่ือสร้างเกณฑม์าตรฐาน 

 

ผลการวิจยัพบว่า แบบทดสอบทักษะการโยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบนั่ง มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพนัธ์เช่ือถือไดเ้ท่ากบั .67 และมีค่าความเป็นปรนยัเท่ากบั .80 การโยนลูกเลียดเกาะแก่นแบบ

ยืน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เช่ือถือไดเ้ท่ากบั .77 และมีค่าความเป็นปรนัยเท่ากบั .80 การโยน

ลูกตี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เช่ือถือได้เท่ากับ .82 และมีค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ .90 และ

รวมทั้ง 3 รายการ มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั .75 มีค่าความเป็นปรนัยเท่ากบั .83 ไดเ้กณฑ์

ปกติทักษะกีฬาเปตอง สําหรับนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวง

ท่องเที่ยวและกีฬา 

จึงเห็นไดว่้า แบบทดสอบทักษะกีฬาเปตองที่ผูวิ้จัยสร้างขึ้นมีคุณภาพและเหมาะสมที่จะ

นาํไปใชท้ดสอบ นกัศึกษา สถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 

 

 

 

   

 

 

 



ABSTRACT 

 

Researchers 2019 : A Construction of Petanque Skill for the students in for the 

students in Institute of  Physical Education Samut Sakhon Campus , Watcharakan 

hothong Samut Sakhon Province.  

 

 The purposes of this study were to construct a petanque skill test and norms for 

the students in Institute of  Physical Education Samut Sakhon Campus , Amphur 

Muang Samut Sakhon Province. The tests consisted of  3  items :  sitting ground throw, 

standing ground throw and striking test. The content valiolity was approved by 5  

experts .  A sample of  20  students was used detdrmine the reliability. The objectivity 

was identified by scoring judge of  3  testers. The sample for this research was  120  

students who studied in Institute of  Physical Education Samut Sakhon Campus. The 

olata were analyzed by using mean , standand deviation, Pearson s  product moment 

correlation coefficient, and T- score for norms.  

 The results showed that the reliability of sitting ground throw was. 67 and the 

objectivity was. 80.  The reliability of standing ground throw was .  77  and the    

objectivity was.80 and the  objectivity was . 82and the objectivity was.  90. The resnlts 

for  3  items showed that the reliability was . 75  and the objectivity was . 83 . These 

results produced ststistical nrms com be utilized as a petanque skill for the students in 

Institute of  Physical Education Samut Sakhon Campus , Amphur Muang Samut 

Sakhon Province. 

 It can be concluded that the Petanque skill tests were appropriate quality to 

apply for the students in Institute of  Physical Education Samut Sakhon Campus , 

Amphur Muang Samut Sakhon Province. 

 

 

              

   


