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วิชาพลศึกษาเพ่ือพฒันาสุขภาพ  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช. 1) 
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  ปีการศึกษา 2560 

 

 



 
 

ช่ือเร่ือง การพฒันาทกัษะการเล่นวอลเลยบ์อล (การเล่นลูกสองมือบน) วชิาพลศึกษาเพื่อพฒันา  

สุขภาพ  ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช. 1)สาขาวชิาการตลาด 

ช่ือผู้วิจัย            นายชาตรี พรมพุทธ 
สาขาพืน้ฐานท่ัวไป พลศกึษา 

บทคดัย่อ 

การวจิยัคร้ังน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาทกัษะดา้นร่างการและทกัษะการเล่น โดยใชก้ารทดสอบ

ทกัษะ ของนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช. 1)สาขาวชิาการตลาด ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 

2560 จาํนวนนกัเรียน 45 คน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัทั้งส้ิน 4 สัปดาห์ โดยมีการทดสอบสองคร้ังโดยใช้

แบบฝึกทกัษะและ นาํคะแนนทั้งก่อนและหลงัการโดยใชแ้บบฝึกทกัษะมาเปรียบเทียบ พบวา่นกัศึกษามีการ

พฒันาท่ีดีข้ึนทางดา้นทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

กติตกิรรมประกาศ 

                     งานวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือบน (การเซต ) และความพึงพอใจต่อ

การฝึกกีฬาวอลเลยบ์อล เพื่อศึกษาการพฒันาทกัษะวิชาพลศึกษาของนักศึกษา ไดด้าํเนินการ

สร้างเกณฑ์ และแบบทดสอบทกัษะการเล่นลูกสองมือบนวอลเลยบ์อลของวิชาพลศึกษาเพื่อ

พฒันาสุขภาพ ภาคเรียนท่ี 1 ในปีการศึกษา 2560 มีการทดลองใช้ และได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจ

ส่งผลใหน้กัเรียนมีทกัษะท่ีดีข้ึนต่อการเรียนวชิาพลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 

                     พลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหน่ึงท่ีมีความสําคญั  มุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดการพฒันา

ทั้งดา้นร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา   และสังคม ดว้ยการเขา้ร่วมในกิจกรรมการออกกาํลงั

กาย และกีฬา อนัเป็นผลมาจากการปฏิบติักิจกรรมพลศึกษา  การจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้

การฝึกปฏิบัติทดสอบกีฬาวอลเลย์บอล ทําให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติเ ก่ียวกับกีฬา

วอลเลยบ์อล ไดดี้ข้ึน 

                     พลศึกษาเป็นศาสาตร์แขนงหน่ึงท่ีอยู่บนรากฐาน ทางวิทยาศาสตร์และมีความ

เก่ียวขอ้ง ศาสตร์แขนงอ่ืนๆ พลศึกษามาจากคาํว่า “ พล” และ ศึกษา  พละ แปลว่า  กาํลงั ส่วน

ศึกษาแปลว่า การเล่าเรียนเม่ือนาํมารวมกนัจึงมีความหมายว่า  การศึกษาเล่าเรียนโดยการบาํรุง

ร่างกายดว้ยการออกกาํลงักายซ่ึงมีความสําคญั จะนาํไปใชพ้ลศึกษาเป็นวิชาท่ีมุ่งจะพฒันาทั้ง

ร่างกายและมีจิตจิตใจท่ีดีของมนุษยซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบัความคิด ตลอดจนกระบวนการทางร่างกาย

ตลอดจนช่วยใหน้กัศึกษามีความเจริญงอกงาม ทั้งสติปัญญา อารมณ์  และทางสังคม  
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บทที ่1 

บทนํา 

                    การศึกษาการพฒันาทกัษะวอลเลย์บอล (การเล่นลูก 2 มอืล่างการเช็ต) 

วชิาพลศึกษาเพือ่พฒันาสุขภาพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันปีที ่1 

สาขาวชิาการตลาด วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณชิยการ 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

                  ความเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ของเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นส่วนสําคญัท่ีทาํให้คนใน

สังคมตอ้งปรับปรุงและพฒันาตนเองให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการศึกษา

ตอ้งปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกบัสภาวการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนดว้ยเหตุน้ี 

การศึกษาจึงได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรในระดบัต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นหลกัในการนําไปใช้

แกปั้ญหาและใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาทกัษะของผูเ้รียน 

                 ซ่ึงวิชาพลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพเป็นวิชาหน่ึงท่ีมีความสําคญัและจาํเป็นสําหรับมนุษย์มาก 

โดยเฉพาะในส่วนท่ีจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินชีวิต เพราะวิชาพลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ เป็นวิชา

ท่ีสร้างสรรค์จิตใจของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัความคิดตลอดจนกระบวนการทางร่างกาย ตลอดจนช่วยให้

ผูเ้รียนมีความเจริญงอกงาม ทั้ง ร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ์ และ ทางสังคม  

                 อย่างไรก็ตามองคป์ระกอบหน่ึงท่ีนบัว่าสําคญัคือ เร่ืองทกัษะการเล่นกีฬาของกีฬาประเภทนั้นๆ 

ถ้าผูเ้รียนเรามีทกัษะท่ีดีหรือมีความเช่ียวชาญ มีความชํานาญ ก็จะทาํให้การฝึกและเล่นกีฬาออกมาดีมี

ประสิทธิภาพ 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาการพฒันาทางดา้นทกัษะของกีฬาวอลเลยบ์อล (การเล่นลูก 2 มือบนหรือการเชต ) 

ขอบเขตของการวจัิย 

                        ประชากรเป็นนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา

การตลาด และสาขาวชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน 179 คน  

 กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด จาํนวน 

45 คน 

 ตวัแปรในการวจิยั คือ ตวัแปรตน้ คือ แบบฝึก ตวัแปรตาม คือ ทกัษะวอลเลยบ์อล (การเล่นลูก 2 

มือล่าง หรือการเชต)  



 
 

 ระยะเวลาในการวจิยั คือ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2560 

 พื้นท่ีในการทาํวจิยั คือ วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

นิยามศัพท์เฉพาะ                

                   ทกัษะ หมายถึง  ความสามารถ ท่ีร่างกายสามารถปฏิบติัหรือกระทาํส่ิงหน่ึงอยา่งชาํนาญ  

คล่องแคล่ว ทั้งน้ี จากการฝึกฝนหรือประสบการณ์ท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาในกีฬาวอลเลยบ์อล การเรียนรู้ทกัษะ

พื้นฐานใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีนบัเป็นองคป์ระกอบทีมมีความสาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี เพราะ

ถา้ผูเ้ล่นมีความสามารถพื้นฐานจะนาํไปสู่การเรียนรู้ทกัษะในขั้นสูงต่อไปได ้

                     การเล่นลูก 2 มือล่าง (การอนัเดอร์) หมายถึง การส่งลูกบอลระดบัอกผูเ้ล่นเหยียดแขนทั้ง 2 กาง

แขนออก และฝ่ามือประกบกนั ออกเป็นรูปถว้ย ขอ้ศอกไม่งอแขนตึงทาํมุมกบัแขนท่อนบนประมาณ  90 

องศาเม่ือลูกบอลตกลงมาให้ใชมื้อทั้ง2ลูกบอล โดยใหข้อ้มือทั้ง29ตีบอลเพื่อรองรับลูกบอล  มือทั้ง2ขา้งมา 

การส่งแรงผลักจากไหล่  และแขนทั้ ง2ข้างสําหรับน้ิวมือท่ีเหลือจะใช้บังคับทิศทางของลูกบอล ใน

ขณะเดียวกนัใหต้วดัขอ้มือหมุนไปขา้งหนา้ การเล่นลูกเซตผูเ้ล่นตอ้งจดัตาํแหน่งการยืนให้เหมาะสม  คืออยู่

ในตาํแหน่งยืนทรงตวัปกติ ยอ่ตวัเม่ือลูกลอยมา อยา่งชา้เหนือศีรษะตรงขา้งหนา้เสมอ ผูเ้ล่นอาจยอ่เข่าตํ่าลง

มาเม่ือลูกบอลลอยมาระดบัตํ่ากวา่ศีรษะ 

มือ   :  น้ิวมือกางออกรูปถว้ย หนัฝ่ามือไปขา้งหนา้ น้ิวหวัแม่มือช้ีลงพื้น หนัปลายน้ิวเขา้หากนั 

ข้อมือ  :  งอขอ้มือ หนัหลงัมือใหใ้บหนา้  และตวดัขอ้มือไปดา้นหนา้ 

ข้อสังเกต :  ชูมือข้ึนใหเ้หนือศีรษะตรงขา้งหนา้ประมาณ 15-30ซม. 

แขน  :  งอขอ้ศอกใหแ้ขนท่อนล่างทาํมุมกบัแขนท่อนบนประมาณ 90 องศา การสัมผสัผลกัส่งแรง 

   ใหค้่อยๆ เหยยีดแขนไปทางท่ีตอ้งการส่งลูกบอลไป 

เท้า   :   ใหย้นืท่าฝึกทรงตวัในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง  ในขณะท่ีจะเล่นลูกบอลใหเ้หยยีดเข่ายดืลาํตวัข้ึนเพื่อ 

    การเสริมแรงการส่งลูกบอล 

                      

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

1. ทราบวา่นกัศึกษาปวช.1สาขาวชิการตลาดมี การพฒันาทกัษะทางดา้นกีฬาวอลเลยบ์อล (การเล่นลูก

สองมือบน หรือการเชต)  เป็นอยา่งไรทางดา้นทกัษะวอลเลยบ์อล 

2. ทราบถึงบุคลิกท่าทางการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล ของนกัศึกษาปวช.1 /4 

สาขาวชิาการตลาด 

3. ทราบผลการใชกิ้จกรรมการพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล ของนกัศึกษาปวช.1/4 สาขาวิชา

การตลาด 

4. เพื่อพฒันาบุคลิกท่าทางการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลของนกัศึกษาในวชิาพลศึกษา 

5. เพื่อศึกษาผลการใชกิ้จกรรมการพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลในวชิาพลศึกษา 



 
 

6. เพื่อส่งเสริมในการพฒันาร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

เพื่อใหผูเ้รียนมีความสามารถในการเล่นทกัษะเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพเพื่อนาํไปใช้ใน

ชีวติประจาํวนั 

กรอบแนวความคดิในการวจิัย                                                                      

                   

                                                                              

                   

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรต้น  

นักศึกษารัดบัปวช.

1/4สาขาการตลาด

จาํนวน  45 คนแบบ

ฝึกทดสอบทักษะ

การเล่นลูก 2มอืบน                                                                                

ตวัแปรตาม 

การพฒันา

ความสามารถทักษะ

การเล่นลูก 2 มือบน

(การเชต) 



 
 

 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

                  การศึกษา การพัฒนาทักษะวอลเลย์บอล (การเ ล่นลูกสองมือบน )  ของนักศึกษาชั้ น

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ ชั้นปีท่ี 1/4  สาขาการตลาดผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

เพื่อใหไ้ดก้รอบแนวคิดในการศึกษา   ดงัน้ี 

                    1. แนวคิดและทฤษฎีการเล่นลูกสองมือบน( การเชต) 

                    2.ทกัษะการเล่น ลูก 2 มือบนเป็นทกัษะในการเล่นพื้นฐานเพื่อสร้างเกมรุกของกีฬาวอลเลยบ์อล 

โดยการตั้งลูกหรือส่งลูก (PASS)ของผูเ้ซตส่งไปยงัเพื่อนร่วมทีมใหเ้ล่นลูกหรือตบลูกผูเ้ซตจะเซตดว้ยมือบน

หรือส่งลูกดว้ยการแตะชูมือจะเซตลูกใหสู้งหรือตํ่าเซตไปขา้งหนา้ขา้งหลงัก็ไดแ้ต่ตอ้งไม่ผิดกติกามือ  

 :  น้ิวมือกางออกรูปถว้ย หนัฝ่ามือไปขา้งหนา้ น้ิวหวัแม่มือช้ีลงพื้น หนัปลายน้ิวเขา้หากนั 

ข้อมือ  :  งอขอ้มือ หนัหลงัมือใหใ้บหนา้  และตวดัขอ้มือไปดา้นหนา้ 

ข้อสังเกต :  ชูมือข้ึนใหเ้หนือศีรษะตรงขา้งหนา้ประมาณ 15-30ซม. 

แขน  :  งอขอ้ศอกให้แขนท่อนล่างทาํมุมกบัแขนท่อนบนประมาณ 90 องศา การสัมผสัผลกัส่งแรงให้

ค่อยๆ เหยยีดแขนไปทางท่ีตอ้งการส่งลูกบอลไป 

เท้า   :  ใหย้นืท่าฝึกทรงตวัในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง  ในขณะท่ีจะเล่นลูกบอลให้เหยียดเข่ายืดลาํตวัข้ึนเพื่อ

การเสริมแรงการส่งลูกบอล 

                  3.   ความหมายทกัษะหมายถึงความสามารถในการกระทาํส่ิงใดส่ิงหน่ึงจนเกิดความชาํนาญ

ถูกตอ้งและแม่นยาํเช่น   การเล่นลูกสองมือล่างส่งบอลไดอ้ยา่งแม่นยาํ 

                 4.  ทฤษฏีเก่ียวกบัทกัษะ   

1.FOOTWORK หมายถึง  การใชเ้ทา้ในการเคล่ือนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะช่วยรักษา

ความมัน่คงในการทรงตวั ( BODYBALANCE) มีความสาํคญัในการเล่นวอลเลยบ์อล 

2. BODY   BALANCE  หมายถึงการใชเ้ทา้ในการทรงตวัใหอ้ยูใ่นสภาวะความสมดุลของร่างกายไม่เอียงไป

ขา้งใดขา้งหน่ึงหรือลม้ เป็นท่าท่ียนืในลกัษณะเตรียมพร้อม 



 
 

ก. ยนืโดยใชเ้ทา้ใดเทา้หน่ึงนาํหนา้ เทา้ห่างกนัพอสมควร  ไม่เกินช่วงไหล่ของตนเอง ยอ่เข่าเล็กนอ้ย นา้

หนกัตวัอยูบ่นปลายเทา้ทั้งสอง  สนเทา้เปิดเล็กนอ้ย เรียกวา่  เทา้เป็น 

ข. ลาํตวัโนม้ไปขา้งหนา้เล็กนอ้ยแขนทั้งสองขา้งกางอยูข่า้งลาํตวั 

ค. เงยหนา้ดูลูกวอลเลยบ์อลและเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลา 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

แนวคิดเกีย่วกบัทฤษฎีการเล่นลูกสองมือบน  ( การเซต ) 

                   ระพีพรรณ  ชาวไร่ออ้ย (2556). กล่าวถึง ทกัษะการเล่นลูกสองมือบน มีวธีิดงัต่อไปน้ี     

1.การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ( การเซต ) 

มือ   :  น้ิวมือกางออกรูปถว้ย หนัฝ่ามือไปขา้งหนา้ น้ิวหวัแม่มือช้ีลงพื้น หนัปลายน้ิวเขา้หากนั 

ข้อมือ  :  งอขอ้มือ หนัหลงัมือใหใ้บหนา้  และตวดัขอ้มือไปดา้นหนา้ 

ข้อสังเกต :  ชูมือข้ึนใหเ้หนือศีรษะตรงขา้งหนา้ประมาณ 15-30ซม. 

แขน  :  งอขอ้ศอกให้แขนท่อนล่างทาํมุมกบัแขนท่อนบนประมาณ 90 องศา การสัมผสัผลกัส่งแรงให้

ค่อยๆ เหยยีดแขนไปทางท่ีตอ้งการส่งลูกบอลไป 

เท้า   :  ใหย้นืท่าฝึกทรงตวัในตาํแหน่งท่ีถูกตอ้ง  ในขณะท่ีจะเล่นลูกบอลให้เหยียดเข่ายืดลาํตวัข้ึนเพื่อ

การเสริมแรงการส่งลูกบอล 

1.1 วธีิการเซตบอล 

1. หงายมือทั้งชูข้ึนดา้นบนกาง

มือออกเป็นรูปถว้ยน้ิวหวัทาํ

มุม 90 องศาตามองลูกบอล 

2. ให้ยืนท่าฝึกทรงตวัในตาํแหน่ง

ท่ีถูกตอ้ง  ในขณะท่ีจะเล่นลูกบอล

ให้เหยียดเข่ายืดลาํตวัข้ึนเพื่อการ

เสริมแรงการส่งลูกบอล 

3. ชูมือข้ึนใหเ้หนือศีรษะตรง

ขา้งหนา้ประมาณ 15-30ซม. 

 

 

 

1รูปท่ี 1 1รูปท่ี 2 1รูปท่ี 3 



 
 

 

แบบฝึกที ่1 เซตลูกบอล ( เซตเดี่ยว) 

วธีิปฏิบติั 

 

1. ใหโ้ยนบอลไปในอากาสแลว้ใชมื้อผลกัลูกบอลดว้ยการเซตเด่ียวต่อเน่ืองติดต่อกนั 

 

แบบฝึกที ่2 การเซตกบัคู่ 

วธีิปฏิบติั 

1. ผูเ้ล่นหน่ึงยนืในท่าเตรียมพร้อมท่ีจะเซต อีกคนหน่ึงยืนถือบอลยนืห่างจากกนั 5หลา 

2. ผูถื้อบอลโยนบอลไปใหผู้เ้ซตระดบัเหนือศีรษะ ก่อนท่ีลูกบอลจะสัมผสัมือใหผู้เ้ซตเหยยีดมือ

ข้ึนไปเซตบอลกลบัไปใหผู้โ้ยน   

 

 

 

 

 

 

 

ยืนระยะห่าง  5  หลา 



 
 

 

 

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                        

               ผาณิต  บิลมาศ (2528 : 96)  ไดก้ล่าวไวว้า่  ตารางการฝึกหดัความยาวของช่วงเวลาฝึก มีผลต่อการ

เรียนรู้ทกัษะ  เป็นท่ียอมรับวา่การฝึกหดัในช่วงสั้น ๆ แต่บ่อย ๆ ไดผ้ลดี การฝึกช่วงยาว  แต่นาน ๆ คร้ัง 

ดงันั้นครูผูส้อนจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาให้เกิดความรู้และมีประสบการณ์เก่ียวกบัความถ่ีและความนานของการ

สอนท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ทกัษะกีฬาของผูเ้รียนวา่มีจาํนวนคร้ังมากนอ้ยเพียงใดจึงจะเกิดการเรียนรู้ไดดี้และ

เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนสามารถนาํไปใชก้บัการแข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ ต่อไป   

 ผูว้ิจยัเป็นครูผูส้อนและผูฝึ้กสอนกีฬาวอลเลยบ์อลได้ประสบปัญหาในเร่ืองเวลาของการเรียน

การสอนและการฝึกทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลของนกัเรียนท่ีจะนาํไปใชจ้ริงในการแข่งขนัอนัเน่ืองจากความถ่ีบ่อยในการ

ฝึก  จากการเรียนการสอนและการฝึกทกัษะท่ีผา่นมานกัเรียนเกิดการเรียนรู้และการพฒันาทกัษะพื้นฐานใน

กีฬาวอลเลยบ์อลไดน้อ้ย ซ่ึงเป็นอุปสรรคสาํคญัในการนาํทกัษะไปใชเ้รียนต่อในชั้นเรียนท่ีสูงข้ึนและการฝึก

ทกัษะขั้นสูงต่อไป หรือเพื่อจะนาํไปใชจ้ริงในการแข่งขนักีฬาดงัท่ีกล่าวมาแลว้  ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดจ้ดัทาํแบบ

ฝึกวอลเลยบ์อลใหก้บัการเรียนของนกัเรียนโดยไดก้าํหนดระยะเวลาในแบบฝึกเท่ากนัแต่กาํหนดความถ่ีของ

การฝึกทกัษะวอลเลยบ์อลต่างกนั  ทั้งน้ีเพื่อทดลองใชก้บันกัเรียนท่ีผูว้จิยัไดจ้ดักิจกรรมการเรียนการสอนอยู่

ในปัจจุบนั เพื่อใหน้กัเรียนมีความสามารถในการเรียนและการเล่นวอลเลยบ์อลจนสามารถเขา้ร่วมการ

แข่งขนักีฬาในระดบัต่าง ๆ ไดต่้อไป     จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของการฝึก

ทกัษะวอลเลยบ์อลของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โรงเรียนเทศบาล 1 (เยีย่มเกษสุวรรณ) ท่ีมีความถ่ีต่างกนั

จะส่งเสริมความสามารถทางการเรียนและเล่นกีฬาซ่ึงสามารถเขา้สามารถเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัสูงต่อ 

                    นายเรืองสันต ์จนัมาคอ้   เร่ือง    การแกไ้ขปัญหาการขาดทกัษะเบ้ืองตน้การเล่นวอลเลยบ์อล 

ในวชิาพลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพของนกัเรียนชั้น ปวช 1 หอ้ง 401 โรงเรียนวานิชพณิชยการ เม่ือการ

สอนพลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพในภาคเรียนท่ี 2/2553ของชั้น ปวช.1 ห้อง  401 ผา่นไป 10 สัปดาห์จาก

การสังเกตและการทดสอบทกัษะเบ้ืองตน้การเล่นวอลเลยบ์อลในเร่ืองการเสิร์ฟลูกมือล่าง  พบวา่มีนกัเรียน  

5 คนไม่ผา่นเกณฑก์ารทดสอบการเสิร์ฟลูกมือล่าง คือเสิร์ฟลูกมือมือล่างไม่เป็นจึงทาํใหเ้กิดปัญหาในการ

เรียนวอลเลยบ์อลในเร่ืองการเล่นเป็นทีมการแกไ้ขปัญหาการเสิร์ฟลูกมือล่างของนกัเรียนจะช่วยทาํใหก้าร



 
 

เล่นวอลเลยบ์อลเป็นทีมไดดี้ข้ึนดงันั้นการสร้างแบบฝึกใหน้กัเรียนฝึกจะช่วยใหน้กัเรียนสามารถเสิร์ฟลูกมือ

ล่างไดว้ตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการวิจยัเพื่อแกไ้ขปัญหาการเสิร์ฟลูกมือล่างของนกัเรียนชั้น ปวช.1 

หอ้ง 401 โรงเรียนวานิชพณิชยการ โดยมีเป้าหมายให้นกัเรียนทุกคนสามารถเสิร์ฟลูกมือล่างไดทุ้กคน

กลุ่มเป้าหมายนกัเรียนชั้น ปวช.1 หอ้ง 401 โรงเรียนวานิชพณิชยการท่ีมีปัญหาการเสิร์ฟลูกมือล่างจาํนวน  5   

คน   เคร่ืองมือในการวิจยั  

1. แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างของนายเรืองสันต ์จนัมาคอ้   

ระยะเวลาของการวิจยั  2 สัปดาห์ โดยดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  1. หลงัเลิกเรียนสัปดาห์ท่ี 1   

วนัจนัทร์ใหน้กัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต  3 เมตรแลว้เสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้ตาข่าย 20 

คร้ัง เม่ือครบแลว้เพิ่มระยะห่างจากตาข่ายเป็น 4 เมตรแลว้ฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตาข่าย 20คร้ัง  วนัองัคาร 

ใหน้กัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต 5 เมตรแลว้เสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตาข่าย 20 คร้ัง เม่ือ

ครบแลว้เพิ่มระยะห่างจากตาข่ายเป็ น 6 เมตรแลว้ฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตาข่าย 20 คร้ัง วนัพุธ ให้

นกัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต  7 เมตรแลว้เสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตาข่าย 20  คร้ัง เม่ือ

ครบแลว้เพิ่มระยะห่างจากตาข่ายเป็ น  8 เมตรแลว้ฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตาข่าย 20 คร้ัง  วนัพฤหสับดีให้

นกัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต  9  เมตรแลว้เสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตาข่าย 20 คร้ัง  วนั

ศุกร์ ทดสอบคร้ังที 1  

2. หลงัเลิกเรียนสัปดาห์ที  2  

  วนัจนัทร์ ใหน้กัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต  9 เมตรแลว้เสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตา 

ข่าย  20 คร้ัง   วนัองัคาร ให้นกัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต 9 เมตรแลว้เสิร์ฟลูกมือล่างให้

ขา้ม ตาข่าย  20 คร้ัง  วนัพุธ ใหน้กัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต 9 เมตรแลว้เสิร์ฟลูกมือ

ล่างใหข้า้มตาข่าย 20 คร้ัง วนัพฤหสับดี ใหน้กัเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยนืห่างจากเน็ต  9 เมตรแลว้

เสิร์ฟลูกมือล่างใหข้า้มตาข่าย 20 คร้ัง  วนัศุกร์ ทดสอบคร้ังท่ี 2  

 การวเิคราะห์ขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลดาํเนินการดงัน้ี 

1. วเิคราะห์ผลการทดสอบตามเกณฑ ์โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑผ์า่น   

ผลการวจัิย   

ผลจากการเปรียบเทียบการทดสอบระหวา่งฝึกและหลงัฝึก   

เม่ือพิจารณาผลการการทดสอบการเสิร์ฟลูกมือล่างพบวา่นกัเรียนทั้ง10คน สามารถเสิร์ฟลูกมือล่างผา่น

เกณฑทุ์กคน  ผลจากการทดสอบคร้ังท่ี 2 นกัเรียนสามารถทดสอบผา่นเกณฑทุ์กคน   

                   นายปฐม  แกว้บุดดา  ตาํแหน่งครู วทิยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง 

จงัหวดัร้อยเอด็    การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  1)  พฒันาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน

การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง  จงัหวดัร้อยเอด็  ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80  2)  



 
 

ศึกษาดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล  กลุ่มสาระ

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง  จงัหวดัร้อยเอด็  3)  

เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนกบัค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน  4)  

ศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล  

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนเทศบาลวดัสระทอง  จงัหวดั

ร้อยเอด็  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั  เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จาํนวน 40 คน โดยสุ่มตวัอยา่งแบบ

ง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย  แผนการจดัการเรียนรู้  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ

แบบวดัความพึงพอใจต่อการการเรียนดว้ยรูปแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล  การวเิคราะห์ขอ้มูล

โดยใชร้้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติค่าทีแบบไม่อิสระ และการวเิคราะห์เน้ือหา 

ผลการวจิยัพบวา่   1.รูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล  มีประสิทธิภาพ

เท่ากบั  84.22/85.69  ปรากฏวา่สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้80/80  2.  ค่าดชันีประสิทธิผล  เท่ากบั  0.68  แสดง

วา่  รูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล  ช่วยทาํใหน้กัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน

ร้อยละ 68     3.  นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยรูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล   มี

ค่าเฉล่ียคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 

3. ความพึงพอใจของนกัเรียน  ต่อรูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลยบ์อล  ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 2 นกัเรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ( X=4.64, S.D = 0.48)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                           บทที ่ 3 

วธีิการดาํเนินการวจิยั 

การพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลการเล่นลูก  2 มือบน ของนกัเรียนชั้นประกาศนียบตัรวชิาชีพ  ชั้นปีท่ี 1 /4สาขา

การตลาด   ในการศึกษาคน้ควา้การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัเป็นขั้นตอน  ดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดสอบ 

3.  การเก็บรวบรวมขอ้มือ 

4.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

ประชากรละกลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ จาํนวน   179    คน  

2. กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการตลาด จาํนวน 45 คน

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการแขวงบางนา  เขตบางนา  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

                   

 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

        เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัมีดงัน้ี  

1. ศึกษาเอกสาร  งานวจิยั ตาํรา บทความ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาวอลเลยบ์อล 

2. แบบฝึกการพฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือบน ( การเซตบอล )กีฬาวอลเลยบ์อล 

3. เกณฑก์ารทดสอบทกัษะการเล่นลูกสองมือบน ( การเซตบอล ) 

4. เคร่ืองมือท่ีใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลมี  2 แบบ คือ  การเล่นลูกสองมือบนเด่ียว 

 ( การเซตบอล )  และเล่นลูกสองมือบน ( การเซตบอล ) ประเภทคู่ 

5. จากการสังเกตจากการเล่นลูกสองมือบนของนกัศึกษาขณะปฏิบติัตามแบบทดสอบ 

การสร้างแบบวดัทกัษะ 

 

เคร่ืองมือการวดัทดสอบชุดที ่1 การเซตเดี่ยว 



 
 

 แบบที่  1   ผูฝึ้กโยนลูก แลว้ให้เล่นลูกสองมือบน( เซตบอล) เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  10 ลูกไม่ถึง 5 ลูกไม่

ผา่นเกณฑใ์หโ้อกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางแบบทดสอบการเล่นลูกสองมือบนการเชตนกัศึกษาสาขาวชิาการตลาด 

 

จํานวน เกณฑ์การทดสอบ จํานวน เกณฑ์การทดสอบ 
คนที่ ทดสอบคร้ังที ่1  คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1  

1 ผา่น  26 ผา่น  

2 ผา่น  27 ผา่น  

3 ผา่น  28 ไม่ผา่น  

4 ผา่น  29 ผา่น  

5 ผา่น  30 ไม่ผา่น  

6 ไม่ผา่น  31 ผา่น  

7 ผา่น  32 ผา่น  

8 ไม่ผา่น  33 ผา่น  

9 ผา่น  34 ผา่น  

10 ผา่น  35 ผา่น  

11 ผา่น  36 ไม่ผา่น  

12 ผา่น  37 ผา่น  

13 ผา่น  38 ไม่ผา่น  

14 ไม่ผา่น  39 ผา่น  

15 ผา่น  40 ผา่น  

           จาํนวนลูกท่ีได ้         เกณฑก์ารประเมิน 

                10หรือมากกวา่ 5                     ผา่น 

                ต ํ่ากวา่ 5                  ไม่ผา่น 



 
 

16 ไม่ผา่น  41 ผา่น  

17 ผา่น  42 ผา่น  

18 ผา่น  43 ผา่น  

19 ผา่น  44 ผา่น  

20 ผา่น  45 ผา่น  

21 ผา่น     

22 ไม่ผา่น     

23 ผา่น     

24 ไม่ผา่น     

25 ผา่น     

 

        แบบที่  2 การเซตคู่  ผูฝึ้กโยนลูก แลว้ให้ผูรั้บการฝึกการเล่นลูกสองมือบน ยืนระยะห่าง 5 หลาให้ได้

เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  15  ลูก เซตไปกลบัให้นบั  1  ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํ

ไดม้ากท่ีสุด 

 

จาํนวนลูกท่ีได ้ เกณฑก์ารประเมิน 

9หรือมากกวา่ 9 ผา่น 

ตํ่ากวา่ 6 ไม่ผา่น 

 

 

 

 

 

จํานวน เกณฑ์การทดสอบ จํานวน เกณฑ์การทดสอบ 
คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1  คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1  

1 ผา่น  26 ผา่น  



 
 

2 ผา่น  27 ผา่น  

3 ผา่น  28 ไม่ผา่น  

4 ผา่น  29 ผา่น  

5 ผา่น  30 ไม่ผา่น  

6 ไม่ผา่น  31 ผา่น  

7 ผา่น  32 ผา่น  

8 ไม่ผา่น  33 ผา่น  

9 ผา่น  34 ผา่น  

10 ผา่น  35 ผา่น  

11 ผา่น  36 ไม่ผา่น  

12 ผา่น  37 ผา่น  

13 ผา่น  38 ไม่ผา่น  

14 ไม่ผา่น  39 ผา่น  

15 ผา่น  40 ผา่น  

16 ไม่ผา่น  41 ผา่น  

17 ผา่น  42 ผา่น  

18 ผา่น  43 ผา่น  

19 ผา่น  44 ไม่ผา่น  

20 ผา่น  45 ไม่ผา่น  

21 ผา่น     

22 ไม่ผา่น     

23 ผา่น     

24 ไม่ผา่น     

25 ผา่น     

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

เคร่ืองมือการวดัทดสอบคร้ังท่ี 2  

                    แบบที ่ 1การเซตเด่ียว ผูฝึ้กโยนลูก แลว้ใหเ้ล่นลูกสองมือบน( เซตบอล) เกณฑก์าํหนด จาํนวน    

20 ลูก เกณฑข์ั้นตํ่า 10 ถือวา่ผา่น ไม่ถึง 10  เกณฑ ์แสดงวา่ไม่ผา่น ใหโ้อกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอา

จาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด 

 

จาํนวนลูกท่ีได ้ เกณฑก์ารประเมิน 

10หรือมากกวา่ 10 ผา่น 

ตํ่ากวา่ 10 ไม่ผา่น 

 

 

จํานวน เกณฑ์การทดสอบ จํานวน เกณฑ์การทดสอบ 
คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 

1  ผา่น 26  ผา่น 

2  ผา่น 27  ผา่น 

3  ผา่น 28  ผา่น 

4  ผา่น 29  ผา่น 

5  ผา่น 30  ไม่ผา่น 

6  ผา่น 31  ผา่น 

7  ผา่น 32  ผา่น 

8  ผา่น 33  ผา่น 

9  ผา่น 34  ผา่น 

10  ผา่น 35  ผา่น 

11  ผา่น 36  ผา่น 

12  ผา่น 37  ผา่น 

13  ผา่น 38  ไม่ผา่น 

14  ผา่น 39  ผา่น 

15  ผา่น 40  ผา่น 

16  ไม่ผา่น 41  ผา่น 

17  ผา่น 42  ผา่น 



 
 

18  ผา่น 43  ผา่น 

19  ผา่น 44  ผา่น 

20  ผา่น 45  ผา่น 

21  ผา่น    

22  ผา่น    

23  ผา่น    

24  ไม่ผา่น    

25  ผา่น    

 

 

 

 

    แบบที่  2 การเซตคู่ให้ผูฝึ้กโยนลูก แล้วให้ผูรั้บการฝึกการเล่นลูกสองมือบน ยืนระยะห่าง 5 

หลาใหไ้ด ้

 

เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  30  ลูกขั้นตํ่า 15 ถือว่าผา่น ไม่ถึง 15  เกณฑ์ แสดงว่าไม่ผา่น เซตไปกลบัให้นบั  1  

ใหโ้อกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด 

จาํนวนลูกท่ีได ้ เกณฑก์ารประเมิน 

15หรือมากกวา่ 15 ผา่น 

ตํ่ากวา่ 15 ไม่ผา่น 

 

จํานวน เกณฑ์การทดสอบ จํานวน เกณฑ์การทดสอบ 
คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 

1  ผา่น 26  ผา่น 



 
 

2  ผา่น 27  ผา่น 

3  ผา่น 28  ผา่น 

4  ผา่น 29  ผา่น 

5  ผา่น 30  ผา่น 

6  ผา่น 31  ผา่น 

7  ผา่น 32  ผา่น 

8  ผา่น 33  ผา่น 

9  ผา่น 34  ผา่น 

10  ผา่น 35  ผา่น 

11  ผา่น 36  ผา่น 

12  ผา่น 37  ผา่น 

13  ผา่น 38  ผา่น 

14  ผา่น 39  ผา่น 

15  ผา่น 40  ผา่น 

16  ไม่ผา่น 41  ผา่น 

17  ผา่น 42  ผา่น 

18  ผา่น 43  ผา่น 

19  ผา่น 44  ผา่น 

20  ผา่น 45  ผา่น 

21  ผา่น    

22  ผา่น    

23  ผา่น    

24  ผา่น    

25  ผา่น    
 

    3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

                     ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี  5 สัปดาห์  โดยมีการแบ่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูลผลการทดสอบทั้งหมด 2 คร้ัง  กาํหนดวนัเวลาในคร้ังท่ี 1 และท่ี 2  

2. ดาํเนินการทดสอบ   นกัศึกษาในกลุ่มประชากรทั้งหมด 45 คน  

3. คร้ังท่ี 1 ในสัปดาห์ท่ี 1 ทาํการทดสอบก่อนการฝึกทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลแก่นกัศึกษาทั้งหมด 

และบนัทึกผลในแบบบนัทึกผลการทดสอบ  



 
 

4. คร้ังท่ี 2 ในสัปดาห์ท่ี  5 ทาํการทดสอบหลงัการฝึกทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลแก่นกัศึกษาทั้งหมด 

และบนัทึกผลในแบบบนัทึกผลการทดสอบ คร้ังท่ี 2 

5. ผูว้จิยัควบคุมการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง  จากนั้นนาํไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการนาํขอ้มูล

ท่ีไดไ้ปเทียบเกณฑก์ารทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล 

6. นาํขอ้มูลท่ีไดท้ั้ง 2 คร้ังมาวเิคราะห์ขอ้มูล พฒันาการ แลว้สรุปผลการวจิยั 

      4.  วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล   2 คร้ัง 

                     คร้ังท่ี 1 ก่อนการฝึกสัปดาห์ท่ี 1 ทดสอบทกัษะการเล่นลูกสองมือบน ของนกัศึกษาปวช.1 ห้อง 

1/4จาํนวน 45 คน วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

การทดสอบคร้ังที่ 1 เล่นลูกสองมือบน( เซตเด่ียว)เกณฑ์กาํหนด 10 คร้ังผา่นเกณฑ์ 5ไม่ถึง 5  ไม่ผา่นเกณฑ ์ 

ใหโ้อกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด   

การเซตเด่ียวทดสอบคร้ังท่ี 1  นบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์ ท่ีกาํหนด นกัศึกษา 45 คน  ผา่น  35  คน ไม่

ผา่น  10 คน 

การทดสอบคร้ังที่ 1 และการเซตคู่ เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  15 คร้ังผ่านเกณฑ์ 7 ให้โอกาส  3  คร้ังในการ

ทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 7 คร้ังผา่น ไม่ถึง 7 ไม่ผา่นเกณฑ ์  

การเซตคู่ทดสอบคร้ังท่ี  1  นบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ ์ท่ีกาํหนด นกัศึกษา 45 คน  ผา่น  34  คน ไม่ผา่น  

11  คน 

                     คร้ังท่ี 2 หลงัการฝึก สัปดาห์ท่ี 5 ทดสอบทกัษะการเล่นลูกสองมือบน ของนักศึกษาปวช.1 

การตลาดหอ้ง 1/4 จาํนวน 45 คน วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

การทดสอบคร้ังที ่2 เล่นลูกสองมือบน( เซตเด่ียว)เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  20 คร้ังผา่นเกณฑ์ 10 ให้โอกาส  3  

คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 10 คร้ังผา่น ไม่ถึง 10 ไม่ผา่นเกณฑ ์  

การเซตเด่ียวทดสอบคร้ังท่ี 2  นบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ์ ท่ีกาํหนด นกัศึกษา 45 คน  ผา่น  41  คน ไม่

ผา่น  4  คน 

การทดสอบคร้ังที่ 2 และการเซตคู่ เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  30  คร้ัง ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอา

จาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 15 คร้ังผา่นไม่ถึง  15  ไม่ผา่นเกณฑ ์  

การเซตคู่ทดสอบคร้ังท่ี  2  นบัจาํนวนนกัศึกษาท่ีผา่นเกณฑ ์ท่ีกาํหนด นกัศึกษา 45 คน  ผา่น  44  คน ไม่ผา่น  

1  คน 

 

      

 

 

 



 
 

 

 

 5.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

                     การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัใชว้ธีิดงัน้ี   

 การทดสอบคร้ังที ่1 เล่นลูกสองมือบน( เซตเด่ียว)เกณฑ์กาํหนด 10 คร้ังผา่นเกณฑ์ 5ไม่ถึง 5  ไม่ผา่นเกณฑ ์ 

ใหโ้อกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด   

การทดสอบคร้ังที่ 1 และการเซตคู่ เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  15 คร้ังผ่านเกณฑ์ 7 ให้โอกาส  3  คร้ังในการ

ทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 7 คร้ังผา่น ไม่ถึง 7 ไม่ผา่นเกณฑ ์  

การทดสอบคร้ังที ่2 เล่นลูกสองมือบน( เซตเด่ียว)เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  20 คร้ังผา่นเกณฑ์ 10 ให้โอกาส  3  

คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 10 คร้ังผา่น ไม่ถึง 10 ไม่ผา่นเกณฑ ์  

การทดสอบคร้ังที่ 2 และการเซตคู่ เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  30  คร้ัง ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอา

จาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 15 คร้ังผา่นไม่ถึง  15  ไม่ผา่นเกณฑ ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                                                                   บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ตารางการนําเสนอข้อมูล 

ตารางที ่1.1 แสดงเกณฑก์ารประเมินท่ีไดจ้ากการปฏิบติัทกัษะคนท่ี (เล่นลูกสองมือบนเด่ียว) 

จาํนวน เกณฑ์การทดสอบ จาํนวน เกณฑ์การทดสอบ 
คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 

1 ผา่น ผา่น 24 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

2 ผา่น ผา่น 25 ผา่น ผา่น 

3 ผา่น ผา่น 26 ผา่น ผา่น 

4 ผา่น ผา่น 27 ผา่น ผา่น 

5 ผา่น ผา่น 28 ไม่ผา่น ผา่น 

6 ไม่ผา่น ผา่น 29 ผา่น ผา่น 

7 ผา่น ผา่น 30 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

8 ไม่ผา่น ผา่น 31 ผา่น ผา่น 

9 ผา่น ผา่น 32 ผา่น ผา่น 

10 ผา่น ผา่น 33 ผา่น ผา่น 

11 ผา่น ผา่น 34 ผา่น ผา่น 

12 ผา่น ผา่น 35 ผา่น ผา่น 

13 ผา่น ผา่น 36 ไม่ผา่น ผา่น 

14 ไม่ผา่น ผา่น 37 ผา่น ผา่น 

15 ผา่น ผา่น 38 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 

16 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 39 ผา่น ผา่น 

17 ผา่น ผา่น 40 ผา่น ผา่น 

18 ผา่น ผา่น 41 ผา่น ผา่น 

19 ผา่น ผา่น 42 ผา่น ผา่น 

20 ผา่น ผา่น 43 ผา่น ผา่น 

21 ผา่น ผา่น 44 ผา่น ผา่น 

22 ไม่ผา่น ผา่น 45 ผา่น ผา่น 

23 ผา่น ผา่น    

หมายเหตุ  :  ผลการทดสอบ การเล่นลูกสองมือบน (การเซตบอล)  



 
 

        คร้ังที ่1 จํานวนนักศึกษาที ่ผ่าน  35 คน    ไม่ผ่าน 10  คน 

        คร้ังที ่2 จํานวนนักศึกษาทีผ่่าน  41  คน     ไม่ผ่าน  4  คน 

ตารางที ่1.2  แสดงเกณฑก์ารประเมินท่ีไดจ้ากการปฏิบติัทกัษะคนท่ี (เซตลูกแบบคู่) 

จาํนวน เกณฑ์การทดสอบ จาํนวน เกณฑ์การทดสอบ 
คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 คนที ่ ทดสอบคร้ังที ่1 ทดสอบคร้ังที ่2 

1 ผา่น ผา่น 24 ไม่ผา่น ผา่น 

2 ผา่น ผา่น 25 ผา่น ผา่น 

3 ผา่น ผา่น 26 ผา่น ผา่น 

4 ผา่น ผา่น 27 ผา่น ผา่น 

5 ผา่น ผา่น 28 ไม่ผา่น ผา่น 

6 ไม่ผา่น ผา่น 29 ผา่น ผา่น 

7 ผา่น ผา่น 30 ไม่ผา่น ผา่น 

8 ไม่ผา่น ผา่น 31 ผา่น ผา่น 

9 ผา่น ผา่น 32 ผา่น ผา่น 

10 ผา่น ผา่น 33 ผา่น ผา่น 

11 ผา่น ผา่น 34 ผา่น ผา่น 

12 ผา่น ผา่น 35 ผา่น ผา่น 

13 ผา่น ผา่น 36 ไม่ผา่น ผา่น 

14 ไม่ผา่น ผา่น 37 ผา่น ผา่น 

15 ผา่น ผา่น 38 ไม่ผา่น ผา่น 

16 ไม่ผา่น ไม่ผา่น 39 ผา่น ผา่น 

17 ผา่น ผา่น 40 ผา่น ผา่น 

18 ผา่น ผา่น 41 ผา่น ผา่น 

19 ผา่น ผา่น 42 ผา่น ผา่น 

20 ผา่น ผา่น 43 ผา่น ผา่น 

21 ผา่น ผา่น 44 ไม่ผา่น ผา่น 

22 ไม่ผา่น ผา่น 45 ไม่ผา่น ผา่น 

23 ผา่น ผา่น    

 

หมายเหตุ  :  ผลการทดสอบ  การเซตบอลคู่  

       คร้ังที ่1 จํานวนนักศึกษาที ่ผ่าน  34  คน    ไม่ผ่าน  11  คน 

       คร้ังที ่2 จํานวนนักศึกษาที ่ผ่าน  44  คน     ไม่ผ่าน  1  ทุกคน  



 
 

จากตารางที่  1.1 แสดงเกณฑ์การประเมินท่ีไดจ้ากการพฒันาทกัษะการเล่นลูกของมือบน( การเซตบอล) 

ของนกัศึกษาในการปฏิบติัทกัษะคร้ังท่ี  1(เซตเด่ียว) จาํนวน  45 คน ผา่นเกณฑ์จาํนวน   35  คน ท่ีมีทกัษะ

การเล่นลูกสองมือบน(การเซตเด่ียว) ท่ีดี ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 10  คน ท่ีมีทกัษะการเล่นลูกสองมือบนไม่ดี 

คร้ังท่ี  2  (การเซตเด่ียว) จาํนวน  45  คน  ผ่านเกณฑ์  41  คน ไม่ผ่านเกณฑ์  4 คนแสดงว่านกัศึกษามีการ

พฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือบน          ( การเซตเด่ียวบอล)  ท่ีดีข้ึน ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพฒันา

สุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

จากตารางที ่ 1.2 แสดงเกณฑก์ารประเมินท่ีไดจ้ากการพฒันาทกัษะการเซตบอลแบบคู่ ของนกัศึกษาในการ

ปฏิบติัทกัษะคร้ังท่ี  1 จาํนวน  45 คน ผา่นเกณฑ์จาํนวน   34  คน ท่ีมีทกัษะการเซตบอลแบบคู่ ท่ีดี ไม่ผา่น

เกณฑจ์าํนวน 11  คน ท่ีมีทกัษะไม่ดี 

คร้ังท่ี  2  จาํนวน  45  คน  ผ่านเกณฑ์  44  คน ไม่ผ่าน 1 คน  แสดงว่านกัศึกษามีการพฒันาทกัษะการเซต

บอลแบบคู่ ท่ีดีข้ึน ในการเรียนวชิาพลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

       เกณฑก์ารทดสอบเซต

เด่ียว 

       จาํนวน นกัศึกษา 

       ผา่น    ไม่ผา่น 

               คร้ังท่ี 1         35         10 

               คร้ังท่ี 2        41          4 

       เกณฑก์ารทดสอบเซตคู่        จาํนวน นกัศึกษา 

       ผา่น    ไม่ผา่น 

               คร้ังท่ี 1         34         11 

               คร้ังท่ี 2        44          1 



 
 

 

                                                                                 บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

                   จากการวจิยัในชั้นเรียนผลปรากฏวา่ ผลการทดสอบการพฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือบน ของ

นกัศึกษาปวช.1 สาขาวิชาบญัชี  ห้อง 1/4จาํนวน 45 คน วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ แขวงบาง

นา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร         

แสดงเกณฑก์ารประเมินท่ีไดจ้ากการพฒันาทกัษะการเล่นลูกของมือบน( การเซตบอล) ของนกัศึกษาในการ

ปฏิบติัทกัษะ 

- คร้ังท่ี  1 จาํนวน  45 คน ผา่นเกณฑ์จาํนวน   35  คน ท่ีมีทกัษะการเล่นลูกสองมือบน(การเซต

บอล) ท่ีดี ไม่ผา่นเกณฑจ์าํนวน 10  คน ท่ีมีทกัษะการเล่นลูกสองมือบนไม่ดี   

- คร้ังท่ี  2  จาํนวน  45  คน  ผา่นเกณฑ์  41  คน แสดงวา่นกัศึกษามีการพฒันาทกัษะการเล่นลูก

สองมือบน ( การเซตบอล)  ท่ีดีข้ึน ในการเรียนวชิาพลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ 

แสดงเกณฑก์ารประเมินท่ีไดจ้ากการพฒันาทกัษะการเซตบอลแบบคู่ ของนกัศึกษาในการปฏิบติัทกัษะ 

- คร้ังท่ี  1 จาํนวน  45 คน ผา่นเกณฑ์จาํนวน   34  คน ท่ีมีทกัษะการเซตบอลแบบคู่ท่ีดี และไม่

ผา่นเกณฑจ์าํนวน 11  คน ท่ีมีทกัษะไม่ดีตอ้งแกไ้ขปรับปรุง 

- คร้ังท่ี  2  จาํนวน  45  คน  ผา่นเกณฑ ์ 44  คน แสดงวา่นกัศึกษามีการพฒันาทกัษะการเซตบอล

แบบคู่ ท่ีดีข้ึนมีการปรับปรุงแกไ้ขเกิดจากการฝึกซ้อมต่อเน่ือง ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อ

พฒันาสุขภาพ 

  ดงันั้นเห็นไดว้า่ ผลการฝึกพฒันามีการพฒันาข้ึนจากเดิมทุกคน และมีทกัษะในการเล่นลูกสอง

มือบนท่ีดีข้ึนจากเดิมทุกคน จึงทาํให้บรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องงานวิจยัและ ตามทฤษฎีการเล่นลูกสอง

มือบนท่ีผูว้ิจยัไดอ้า้งไวใ้นเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในบทท่ี 2 ความตั้งใจใจต่อการฝึกพฒันาทกัษะ 

มากท่ีสุด คือหลงัจากเขา้ร่วมการฝึกแลว้นกัศึกษามีทกัษะการเล่นลูกสองมือบน พฒันาข้ึนสามารถนาํไปใช้

ไดจ้ริง นกัศึกษามีความเขา้ใจในการฝึกเพื่อพฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือบน  นกัศึกษาสามารถนาํทกัษะ

การเล่นลูกสองมือบนไปใชใ้นการประกอบการเรียนวิชาพลศึกษาและการเล่นกีฬา  ทกัษะการเล่นลูกสอง

มือบน ของนกัศึกษามีการพฒันาข้ึนและนกัศึกษา มีเกณฑ์การทดสอบท่ีน่าพึงพอใจท่ีอาจารยไ์ดน้าํมาฝึก

ทกัษะวอลเลยบ์อล และในขณะท่ีเขา้ร่วมการฝึกนกัศึกษามีอารมณ์ แจ่มใสและสนุกสนาน 

 

 

 



 
 

 

สรุปผลการวจิัย 

 จากการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 45 คน สามารถสรุปผลได้

ดงัน้ี 

1. เพื่อพฒันาทกัษะของกีฬาวอลเลยบ์อล (การเล่นลูก 2 มือบนหรือการเซต ) ดีข้ึน 

2. นกัศึกษาไดพ้ฒันาบุคลิกท่าทางการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 

3. เพื่อศึกษาผลการใชกิ้จกรรมการพฒันาทกัษะการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล 

4. เพื่อส่งเสริมในการพฒันาร่างกาย  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

5. เพื่อใหผู้เ้รียนมีความสามารถในการเล่นทกัษะเบ้ืองตน้ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

                     การวจิยัไดด้าํเนินการวจิยัโดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัในชั้นเรียนโดยมีวตัถุประสงคข์อง    การวจิยั 

1. เพื่อให้ทราบผลการพฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือล่างในการฝึกกีฬาวอลเลยบ์อลของนกัศึกษา

ปวช.1 สาขาวิชาการตลาด ห้อง 1/4 จาํนวน 45 คน วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ แขวง

บางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ปีการศึกษา 2560 

2. เพื่อใหน้กัศึกษาเกิดทกัษะท่ีดีข้ึนหลงัจากการฝึกปฏิบติัทกัษะการเล่นลูกสองมือบน (การเซตบอล )

ของนกัศึกษาปวช. 1 สาขาวิชาการตลาด ห้อง 1/4  จาํนวน 45 คน วิทยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์

พณิชยการ แขวงบางนา เขตบางนา จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ปีการศึกษา 2560 

 

สรุปผล 

         ผลจากการศึกษาการพฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือบน( การเซตบอล ) วอลเลยบ์อล วิชาพลศึกษา

เพื่อพฒันาสุขภาพ ของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง ทั้งนกัศึกษาชายและนกัศึกษาหญิง ต่างก็มีทกัษะการเล่นลูก

สองมือบน ท่ีดีข้ึน ในการเรียน วิชาพลศึกษาเพื่อพฒันาสุขภาพ โดยพิจารณาจากจาํนวนนักศึกษาท่ีผ่าน

เกณฑจ์าํนวนเพิ่มข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัและสามารถนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
 

 

 

 

 



 
 

อภิปรายผล 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวจิัยไปใช้ 

1.  เกณฑแ์ละแบบทดสอบท่ีใชค้วรผา่นการทดสอบหลาย ๆ คร้ังเพื่อนาํมาแกไ้ขต่อไป 

2.  ไม่ควรทาํการทดสอบคร้ังท่ี 1 ก่อนการฝึกสัปดาห์ท่ี 1 

3.  ขณะท่ีทาํการทดสอบ อาจารยป์ระจาํวชิา ควรใหค้าํแนะนาํ อยา่งถูกตอ้ง และเอาใจใส่กบันกัศึกษาใหม้าก  

4.  นกัศึกษาตอ้งหมัน่ขยนัฝึกซอ้มทกัษะการเล่นวอลเลยบ์อลอยา่งสมํ่าเสมอ 
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แบบทดสอบทกัษะกฬีาวอล์เลย์บอล 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลแบบทดสอบ 

1. เพศ  (     )ชาย  (     )หญิง 

2. อาย ุ  (     )15-16 ปี  (     )17-18 ปี  

             (     )19-20ปี  (     )20 มากวา่ปี 

   

3.ระดบัการศึกษา (    )ปวช.  

4.สาขา  (    )การบญัชี  (    )การตลาด  (    )คอมพิวเตอณ์ธุรกิจ 

(    )เทคโนโลยสีารสนเทศ  

ตอนท่ี 2การทดสอบการเซตบอลเด่ียวคร้ังท่ี 1 

เกณฑ์การทดสอบเซตเดีย่วคร้ังที ่1   จาํนวน 5 คร้ัง ผ่านไม่ถงึ 5 คร้ังไม่ผ่าน 

จาํนวน 
จาํนวน

คร้ังท่ี 1 
ผลการประเมิน จาํนวน 

จาํนวนคร้ัง

ท่ี 1 
ผลการประเมิน 

เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น 

1      24      

2      25      

3      26      

4      27      

5      28      

6      29      

7      30      

8      31      

9      32      

10      33      

11      34      

12      35      

13      36      

14      37      

15      38      



 
 

16      39      

17      40      

18      41      

19      42      

20      43      

21      44      

22      45      

23            

 

เกณฑ์การทดสอบเซตเดีย่วคร้ังที ่2   จาํนวน 20 คร้ัง ผ่านไม่ถึง 10 คร้ังไม่ผ่าน 

จาํนวน จาํนวนคร้ังท่ี 2 ผลการประเมิน จาํนวน จาํนวนคร้ังท่ี 2 ผลการประเมิน 

เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น 

1      24      

2      25      

3      26      

4      27      

5      28      

6      29      

7      30      

8      31      

9      32      

10      33      

11      34      

12      35      

13      36      

14      37      

15      38      

16      39      

17      40      

18      41      

19      42      

20      43      

21      44      



 
 

22      45      

23            

                 เกณฑ์การทดสอบเซตคู่คร้ังที ่1   จาํนวน 15 คร้ัง ผ่านไม่ถึง 7 คร้ังไม่ผ่าน 

จาํนวน จาํนวนคร้ังท่ี 1 ผลการประเมิน จาํนวน จาํนวนคร้ังท่ี 1 ผลการประเมิน 

เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น 

1      24      

2      25      

3      26      

4      27      

5      28      

6      29      

7      30      

8      31      

9      32      

10      33      

11      34      

12      35      

13      36      

14      37      

15      38      

16      39      

17      40      

18      41      

19      42      

20      43      

21      44      

22      45      

23            

 

 

 

 



 
 

 

 

เกณฑ์การทดสอบเซตคู่คร้ังที ่2   จาํนวน 30 คร้ัง ผ่านไม่ถงึ 15 คร้ังไม่ผ่าน 

จาํนวน จาํนวนคร้ังท่ี 1 ผลการประเมิน จาํนวน จาํนวนคร้ังท่ี 1 ผลการประเมิน 

เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น เลขท่ี 1 2 3 ผา่น ไม่ผา่น 

1      24      

2      25      

3      26      

4      27      

5      28      

6      29      

7      30      

8      31      

9      32      

10      33      

11      34      

12      35      

13      36      

14      37      

15      38      

16      39      

17      40      

18      41      

19      42      

20      43      

21      44      

22      45      

23            

 



 
 

 

 

ตวัอยา่งแบบฝึกและหลกัเกณฑก์ารประเมินเพื่อพฒันาทกัษะการเล่นลูกสองมือบนใหดี้ขึน 

การทดสอบคร้ังที่ 1 เล่นลูกสองมือบน( เซตเด่ียว)เกณฑ์กาํหนด 10 คร้ังผา่นเกณฑ์ 5ไม่ถึง 5  ไม่ผา่นเกณฑ ์ 

ใหโ้อกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด   

การทดสอบคร้ังที่ 1 และการเซตคู่ เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  15 คร้ังผ่านเกณฑ์ 7 ให้โอกาส  3  คร้ังในการ

ทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 7 คร้ังผา่น ไม่ถึง 7 ไม่ผา่นเกณฑ ์  

 

 

การทดสอบคร้ังที ่2 เล่นลูกสองมือบน( เซตเด่ียว)เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  20 คร้ังผา่นเกณฑ์ 10 ให้โอกาส  3  

คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 10 คร้ังผา่น ไม่ถึง 10 ไม่ผา่นเกณฑ ์  

การทดสอบคร้ังที่ 2 และการเซตคู่ เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  30  คร้ัง ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอา

จาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด เกณฑ ์ 15 คร้ังผา่นไม่ถึง  15  ไม่ผา่นเกณฑ ์  

แบบที ่ 2 การเซตคู่ใหผู้ฝึ้กโยนลูก แลว้ใหผู้รั้บการฝึกการเล่นลูกสองมือบน ยนืระยะห่าง 5 หลาใหไ้ด ้

 

เกณฑ์กาํหนด จาํนวน  30  ลูกขั้นตํ่า 15 ถือว่าผา่น ไม่ถึง 15  เกณฑ์ แสดงว่าไม่ผา่น เซตไปกลบัให้นบั  1  

ใหโ้อกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจาํนวนคร้ังท่ีทาํไดม้ากท่ีสุด 

 



 
 

 

 

                                                            บรรณานุกรม 

                    สันติสุข มาตา (2555). วจัิยในช้ันเรียน : เร่ืองการศึกษาเจตคติต่อวชิาพลศึกษาของนักเรียน วิชา

พลศึกษาเพื่อพฒันาบุคลิกภาพ วทิยาลยัการอาชีพฝาง สาํนกังานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา   

                    สหะชยั แสงสุนทร (2557). กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 

เ ร่ือง การเล่นลูกบอลด้วยมือล่าง 1  โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ อํา เภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ http://www.kruchai.net/ 

 ชนินทร์  ยุกตะนันทน์( 2532 )คู่ มือการเรียนการสอนวอลเลย์บอลระดับมัธยมศึกษา  

กรุงเทพมหานคร 
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ประวตัิผู้วจิัย 

ช่ือ-สกลุ  นายชาตรี  พรมพุทธ 

วนั-เดือน-ปีเกิด 7  มกราคม 2526 

สถานท่ีเกิด   จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

วฒุธิการศึกษา สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมธัยมวดัธาตุทอง 

อาํเภอพระโขนง  เขตคลองเตย 

ประกาศณียบตัรชั้นสูง (ปกศ.สูง วทิยาลยัพลสึกษาจงัหวดัชลบุรี) ปีการศึกษา2546 

สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒประสานมิตร เอกคณะพลศึกษา  

โทสันทนาการ  ปีการศึกษา  25548 

หนา้ท่ีการงานในปัจจุบนั 

เป็นอาจารย ์ประจาํสาํนกักิจการนกัศึกษา สอนในรายวชิาพลศึกษาและคุณภาพชีวติ 
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