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สาขาพื้นฐานท่ัวไป วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาทักษะด้านร่างการและทักษะการเล่น โดยใช้การทดสอบ
ทักษะ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 3)สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จ านวนนักเรียน 45 คน ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ โดยมีการทดสอบสองคร้ังโดยใช้
แบบฝึกทักษะและ น าคะแนนทั้งก่อนและหลังการโดยใช้แบบฝึกทักษะมาเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบว่า 

           นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ต่างก็มีทักษะการเล่นลูกสอง มือบนท่ีดีขึ้น ในการเรียน 
วิชา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใช้แบบฝึกทักษะ โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
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กิตติกรรมประกาศ 

                     งานวิจัยเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตการฝึก เพื่อศึกษา
การพัฒนาทักษะวิชาพลศึกษาของนักศึกษา ได้ด าเนินการสร้างเกณฑ์ และแบบทดสอบทักษะการเล่นการ
ของวิชาพลศึกษาทางด้านกีฬาพื้นบ้านเพื่อพัฒนาสุขภาพ ภาคเรียนที่ 2 ในปีการศึกษา 2562 มีการทดลองใช้ 
และได้ผลเป็นที่น่าพอใจส่งผลให้นักเรียนมีทักษะที่ดีขึ้นต่อการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                     การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการศึกษาแขนงหน่ึงที่มีความส าคัญ  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา
ทั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สติปัญญา   และสังคม ด้วยการเข้าร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย และ
กีฬา อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การฝึกปฏิบัติทดสอบ
กีฬาพื้นบ้าน ท าให้นักศึกษามีทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับกีฬาพื้นบ้านจากการใช้สื่อp0wer point ได้ดีขึ้น 
                     การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นศาสาตร์แขนงหนึ่งที่อยู่บนรากฐาน ทางวิทยาศาสตร์และมีความ
เกี่ยวข้อง ศาสตร์แขนงอ่ืนๆ พลศึกษามาจากค าว่า “ พล” และ ศึกษา  พละ แปลว่า  ก าลัง ส่วนศึกษาแปลว่า 
การเล่าเรียนเมื่อน ามารวมกันจึงมีความหมายว่า  การศึกษาเล่าเรียนโดยการบ ารุงร่างกายด้วยการออกก าลัง
กายซึ่งมีความส าคัญ จะน าไปใช้พลศึกษาเป็นวิชาที่มุ่งจะพัฒนาทั้งร่างกายและมีจิตจิตใจที่ดีของมนุษย์ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับความคิด ตลอดจนกระบวนการทางร่างกายตลอดจนช่วยให้นักศึกษามีความเจริญงอกงาม          
ทั้งสติปัญญา อารมณ์  และทางสังคม  
                                                                                

 
                                                                                                (นายชาตรี พรมพุทธ) 
                                                                                 ต าแหน่งอาจารย์ประจ าสาขาพื้นฐานทั่วไป             
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
                  ความเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้คนใน
สังคมต้องปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งท างการศึกษา
ต้องปรับปรุงเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเหตุนี้ 
การศึกษาจึงได้พยายามปรับปรุงหลักสูตรในระดับต่าง  ๆ ให้ได้มาตรฐานเพื่อเป็นหลักในการน าไปใช้
แก้ปัญหาและให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะของผู้เรียน 
                 ซึ่งวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นวิชาหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับมนุษย์มาก 
โดยเฉพาะในส่วนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต เพื่อพัฒนาสุขภาพ เป็นวิชาที่สร้างสรรค์จิตใจ
ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดตลอดจนกระบวนการทางร่างกาย ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนมีความเจริญงอก
งาม ทั้ง ร่างกาย จิตใจสติปัญญา อารมณ ์และ ทางสังคม  
                 อย่างไรก็ตามองค์ประกอบหนึ่งที่นับว่าส าคัญคือ เร่ืองทักษะการเล่นกีฬาของกีฬาประเภทนั้นๆ 
ถ้าผู้เรียนเรามีทักษะที่ดีหรือมีความเชี่ยวชาญ มีความช านาญ ก็จะท าให้การฝึกและเล่นกีฬาออกมาดีมี
ประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือบน  วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ  
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา
การตลาด และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน 179 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด จ านวน 
45 คน 
 ตัวแปรในการวิจัย คือ ตัวแปรต้น คือ แบบฝึก ตัวแปรตาม คือ การใช้สื่อพาวเวอร์พ้อย (ในด้าน
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 ระยะเวลาในการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 พื้นที่ในการท าวิจัย คือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ          
                        ทักษะ หมายถึง  ความสามารถ ที่ร่างกายสามารถปฏิบัติหรือกระท าสิ่งหนึ่งอย่างช านาญ  
คล่องแคล่ว ทั้งนี้ จากการฝึกฝนหรือประสบการณ์ที่ได้เคยปฏิบัติมาใน การเรียนรู้ทักษะพื้นฐานให้สามารถ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดีนับเป็นองค์ประกอบทีมมีความส าคัญและจ าเป็นอย่ างยิ่ง ทั้งนี้ เพราะความสามารถ
พื้นฐานจะน าไปสู่การเรียนรู้ทักษะในขั้นสูงต่อไปได้ 
            
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย                                                                      

    
                                                                              
                   

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรต้น 
แบบฝึกทักษะ 

ตัวแปรตาม 
ทักษะการเล่น                       
ลูกสองมือบน 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

                  การศึกษาการพัฒนาทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนทักษะวอลเลย์บอล (การเล่นลูกสองมือ
บน ) ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3/3สาขาการตลาดผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้ได้กรอบแนวคิดในการศึกษา   ดังนี้ 
                    1. แนวคิดและทฤษฎีการเล่นลูกสองมือบน( การเชต) 
                    2. ทักษะการเล่น ลูก 2 มือบนเป็นทักษะในการเล่นพื้นฐานเพื่อสร้างเกมรุกของกีฬา
วอลเลย์บอล โดยการตั้งลูกหรือส่งลูก (PASS)ของผู้เซตส่งไปยังเพื่อนร่วมทีมให้เล่นลูกหรือตบลูกผู้เซตจะ
เซตด้วยมือบนหรือส่งลูกด้วยการแตะชูมือจะเซตลูกให้สูงหรือต่ าเซตไปข้างหน้าข้างหลังก็ได้แต่ต้องไม่ผิด
กติกามือ   :  นิ้วมือกางออกรูปถ้วย หันฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มือชี้ลงพื้น หันปลายนิ้วเข้าหากัน 
ข้อมือ  :  งอข้อมือ หันหลังมือให้ใบหน้า  และตวัดข้อมือไปด้านหน้า 
ข้อสังเกต :  ชูมือขึ้นให้เหนือศีรษะตรงข้างหน้าประมาณ 15-30ซม. 
แขน  :  งอข้อศอกให้แขนท่อนล่างท ามุมกับแขนท่อนบนประมาณ 90 องศา การสัมผัสผลักส่งแรงให้

ค่อยๆ เหยียดแขนไปทางที่ต้องการส่งลูกบอลไป 
เท้า   :  ให้ยืนท่าฝึกทรงตัวในต าแหน่งที่ถูกต้อง  ในขณะที่จะเล่นลูกบอลให้เหยียดเข่ายืดล าตัวขึ้นเพื่อ

การเสริมแรงการส่งลูกบอล 
                  3.   ความหมายทักษะหมายถึงความสามารถในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความช านาญ

ถูกต้องและแม่นย าเช่น   การเล่นลูกสองมือล่างส่งบอลได้อย่างแม่นย า 

                 4.  ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ   

1.FOOTWORK หมายถึง  การใช้เท้าในการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะช่วยรักษา

ความมั่นคงในการทรงตัว ( BODYBALANCE) มีความส าคัญในการเล่นวอลเลย์บอล 

2. BODY   BALANCE  หมายถึงการใช้เท้าในการทรงตัวให้อยู่ในสภาวะความสมดุลของร่างกายไม่เอียงไป

ข้างใดข้างหนึ่งหรือล้ม เป็นท่าที่ยืนในลักษณะเตรียมพร้อม 

ก. ยืนโดยใช้เท้าใดเท้าหนึ่งน าหน้า เท้าห่างกันพอสมควร  ไม่เกินช่วงไหล่ของตนเอง ย่อเข่าเล็กน้อย น้า

หนักตัวอยู่บนปลายเท้าทั้งสอง  สนเท้าเปิดเล็กน้อย เรียกว่า  เท้าเป็น 

ข. ล าตัวโน้มไปข้างหน้าเล็กน้อยแขนทั้งสองข้างกางอยู่ข้างล าตัว 
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ค. เงยหน้าดลููกวอลเลย์บอลและเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลา 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการเล่นลูกสองมือบน  ( การเซต ) 

                   ระพีพรรณ  ชาวไร่อ้อย (2556). กล่าวถึง ทักษะการเล่นลูกสองมือบน มีวิธีดังต่อไปนี้     
1.การเล่นลูกบอลด้วยมือบน ( การเซต ) 
มือ   :  นิ้วมือกางออกรูปถ้วย หันฝ่ามือไปข้างหน้า นิ้วหัวแม่มือชี้ลงพื้น หันปลายนิ้วเข้าหากัน 
ข้อมือ  :  งอข้อมือ หันหลังมือให้ใบหน้า  และตวัดข้อมือไปด้านหน้า 
ข้อสังเกต :  ชูมือขึ้นให้เหนือศีรษะตรงข้างหน้าประมาณ 15-30ซม. 
แขน  :  งอข้อศอกให้แขนท่อนล่างท ามุมกับแขนท่อนบนประมาณ 90 องศา การสัมผัสผลักส่งแรงให้

ค่อยๆ เหยียดแขนไปทางที่ต้องการส่งลูกบอลไป 
เท้า   :  ให้ยืนท่าฝึกทรงตัวในต าแหน่งที่ถูกต้อง  ในขณะที่จะเล่นลูกบอลให้เหยียดเข่ายืดล าตัวขึ้นเพื่อ

การเสริมแรงการส่งลูกบอล 

1.1 วิธีการเซตบอล 

1. หงายมือทั้งชูขึ้นด้านบนกาง

มือออกเป็นรูปถ้วยนิ้วหัวท า

มุม 90 องศาตามองลูกบอล 

2. ให้ยืนท่าฝึกทรงตัวในต าแหน่ง
ที่ถูกต้อง  ในขณะที่จะเล่นลูกบอล
ให้เหยียดเข่ายืดล าตัวขึ้นเพื่อการ
เสริมแรงการส่งลูกบอล 

3. ชูมือขึ้นให้เหนือศีรษะตรง

ข้างหน้าประมาณ 15-30ซม. 

 

 

 

รูปที่ 1 รูปที่ 2 รูปที่ 3 
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แบบฝึกที่ 1 เซตลูกบอล ( เซตเดี่ยว) 
วิธีปฏิบัต ิ

 
1. ให้โยนบอลไปในอากาสแล้วใช้มือผลักลูกบอลด้วยการเซตเด่ียวต่อเนื่องติดต่อกัน 

 

แบบฝึกท่ี 2 การเซตกับคู่ 
วิธีปฏิบัต ิ

1. ผู้เล่นหนึ่งยืนในท่าเตรียมพร้อมที่จะเซต อีกคนหนึ่งยืนถือบอลยืนห่างจากกัน 5หลา 
2. ผู้ถือบอลโยนบอลไปให้ผู้เซตระดับเหนือศีรษะ ก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสมือให้ผู้เซตเหยียดมือ

ขึ้นไปเซตบอลกลับไปให้ผู้โยน   

 

 

 

 

 

 

 

ยืนระยะห่าง  5  หลา 
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งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง                                                        

               ผาณิต  บิลมาศ (2528 : 96)  ได้กล่าวไว้ว่า  ตารางการฝึกหัดความยาวของช่วงเวลาฝึก มีผลต่อการ

เรียนรู้ทักษะ  เป็นที่ยอมรับว่าการฝึกหัดในช่วงสั้น ๆ แต่บ่อย ๆ ได้ผลดี การฝึกช่วงยาว  แต่นาน ๆ คร้ัง 

ดังนั้นครูผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาให้เกิดความรู้และมีประสบการณ์เกี่ยวกับความถี่และความนานของการ

สอนที่มีผลต่อการเรียนรู้ทักษะกีฬาของผู้เรียนว่ามีจ านวนคร้ังมากน้อยเพียงใดจึงจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีและ

เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนสามารถน าไปใช้กับการแข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ต่อไป   

 ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอนและผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลได้ประสบปัญหาในเรื่องเวลาของการเรียน

การสอนและการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนที่จะน าไปใช้จริงในการแข่งขันอันเนื่องจากความถี่บ่อยในการ

ฝึก  จากการเรียนการสอนและการฝึกทักษะที่ผ่านมานักเรียนเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะพื้นฐานใน

กีฬาวอลเลย์บอลได้น้อย ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญในการน าทักษะไปใช้เรียนต่อในชั้นเรียนที่สูงขึ้นและการฝึก

ทักษะขั้นสูงต่อไป หรือเพื่อจะน าไปใช้จริงในการแข่งขันกีฬาดังที่กล่าวมาแล้ว  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดท าแบบ

ฝึกวอลเลย์บอลให้กับการเรียนของนักเรียนโดยได้ก าหนดระยะเวลาในแบบฝึกเท่ากันแต่ก าหนดความถี่ของ

การฝึกทักษะวอลเลย์บอลต่างกัน  ทั้งนี้เพื่อทดลองใช้กับนักเรียนที่ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่

ในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนและการเล่นวอลเลย์บอลจนสามารถเข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ ได้ต่อไป     จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึก

ทักษะวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ที่มีความถี่ต่างกัน

จะส่งเสริมความสามารถทางการเรียนและเล่นกีฬาซึ่งสามารถเข้าสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับสูงต่อ 

                    นายเรืองสันต์ จันมาค้อ   เร่ือง    การแก้ไขปัญหาการขาดทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเลย์บอล 

ในวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียนชั้น ปวช 1 ห้อง 401 โรงเรียนวานิชพณิชยการ เมื่อการ

สอนพลศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพในภาคเรียนที่ 2/2553ของชั้น ปวช.1 ห้อง  401 ผ่านไป 10 สัปดาห์จาก

การสังเกตและการทดสอบทักษะเบื้องต้นการเล่นวอลเลย์บอลในเร่ืองการเสิร์ฟลูกมือล่าง  พบว่ามีนักเรียน  

5 คนไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบการเสิร์ฟลูกมือล่าง คือเสิร์ฟลูกมือมือล่างไม่เป็นจึงท าให้เกิดปัญหาในการ

เรียนวอลเลย์บอลในเร่ืองการเล่นเป็นทีมการแก้ไขปัญหาการเสิร์ฟลูกมือล่างของนักเรียนจะช่วยท าให้การ

เล่นวอลเลย์บอลเป็นทีมได้ดีขึ้นดังน้ันการสรา้งแบบฝึกให้นักเรียนฝึกจะช่วยให้นักเรียนสามารถเสิร์ฟลูกมือ

ล่างได้วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการเสิร์ฟลูกมือล่างของนักเรียนชั้น ปวช.1 

ห้อง 401 โรงเรียนวานิชพณิชยการ โดยมีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนสามารถเสิร์ฟลูกมือล่างได้ทุกคน
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กลุ่มเป้าหมายนักเรียนชั้น ปวช.1 ห้อง 401 โรงเรียนวานิชพณิชยการที่มีปัญหาการเสิร์ฟลูกมือล่างจ านวน  5   

คน   เคร่ืองมือในการวิจัย  

1. แบบฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างของนายเรืองสันต์ จันมาค้อ   
ระยะเวลาของการวิจัย  2 สัปดาห์ โดยด าเนินการดังต่อไปนี้  1. หลังเลิกเรียนสัปดาห์ที่ 1   
วันจันทร์ให้นักเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต  3 เมตรแล้วเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้าตาข่าย 20 
คร้ัง เมือ่ครบแล้วเพิ่มระยะห่างจากตาข่ายเปน็ 4 เมตรแล้วฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย 20คร้ัง  วันอังคาร 
ให้นักเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต 5 เมตรแล้วเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย 20 คร้ัง เมื่อ
ครบแล้วเพิ่มระยะห่างจากตาข่ายเป็น 6 เมตรแล้วฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย 20 คร้ัง วันพุธ ให้นักเรียน
ฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต  7 เมตรแล้วเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย 20  คร้ัง เมื่อครบแล้ว
เพิม่ระยะห่างจากตาข่ายเป็น  8 เมตรแล้วฝึกเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย 20 คร้ัง  วันพฤหัสบดีให้นักเรียน
ฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต  9  เมตรแล้วเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย 20 คร้ัง  วันศุกร์ 
ทดสอบครัง้ที 1  
2. หลังเลิกเรียนสัปดาห์ที  2  

  วันจันทร์ ให้นักเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต 9 เมตรแล้วเสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตา 
ข่าย  20 คร้ัง   วันอังคาร ให้นักเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต 9 เมตรแล้วเสิร์ฟลูกมือล่างให้
ข้าม ตาข่าย  20 คร้ัง  วันพุธ ให้นักเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต 9 เมตรแล้วเสิร์ฟลูกมือ
ล่างให้ข้ามตาข่าย 20 คร้ัง วันพฤหัสบดี ให้นักเรียนฝึกการเสิร์ฟลูกมือล่างโดยยืนห่างจากเน็ต  9 เมตรแล้ว
เสิร์ฟลูกมือล่างให้ข้ามตาข่าย 20 คร้ัง  วันศุกร์ ทดสอบคร้ังที่ 2  
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี ้

1. วิเคราะห์ผลการทดสอบตามเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์ผ่าน   
ผลการวิจัย   
ผลจากการเปรียบเทียบการทดสอบระหว่างฝึกและหลังฝึกผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวิชาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต   

เมื่อพิจารณาผลการการทดสอบการเสิร์ฟลูกมือล่างพบว่านักเรียนทั้ง10คน สามารถเสิร์ฟลูกมือล่างผ่าน
เกณฑ์ทุกคน  ผลจากการทดสอบครั้งที่ 2 นักเรียนสามารถทดสอบผ่านเกณฑ์ทุกคน   
                   นายปฐม  แก้วบุดดา  ต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 
จังหวัดร้อยเอ็ด    การวิจัยคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2)  
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล   กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด  3)  
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เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับค่าเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  4)  
ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล   
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  จังหวัด
ร้อยเอ็ด  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 40 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบวัดความพึงพอใจต่อการการเรียนด้วยรูปแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล  การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติค่าทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า   1.รูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล  มีประสิทธิภาพ

เท่ากับ  84.22/85.69  ปรากฏว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80  2.  คา่ดชันีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.68  แสดง

ว่า  รูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล  ช่วยท าให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 68     3.  นักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล   มี

ค่าเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน  ต่อรูปแบบการเรียนการสอบแบบกลุ่มร่วมมือเร่ืองการเล่นวอลเลย์บอล  ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 2 นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  (X=4.64, S.D = 0.48)   
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บทที ่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทักษะผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนวอลเลย์บอลการเล่นลูก  2 มือบน ของนักเรียน
ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ชั้นปีที่ 3 /3สาขาการตลาด   ในการศึกษาค้นคว้าการวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอน  ดังนี้ 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบ 
3.  การเก็บรวบรวมข้อมือ 
4.  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชากรละกลุ่มตัวอย่าง 
 1.ประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด และ
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ จ านวน   179    คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการตลาด  
จ านวน 45 คนวิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการแขวงบางนา  เขตบางนา  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยมีดังนี้  

1. ศึกษาเอกสาร  งานวิจัย ต ารา บทความ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกีฬาวอลเลย์บอล 
2. แบบฝึกการพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือบน ( การเซตบอล )กีฬาวอลเลย์บอล 
3. เกณฑ์การทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือบน ( การเซตบอล ) 
4. เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลมี  2 แบบ คือ  การเล่นลูกสองมือบนเด่ียว 

 ( การเซตบอล )  และเล่นลูกสองมือบน ( การเซตบอล ) ประเภทคู่ 
5. จากการสังเกตจากการเล่นลูกสองมือบนของนักศึกษาขณะปฏิบัติตามแบบทดสอบ 
การสร้างแบบวัดทักษะ 
 
 
 
 
 



10 
 

เครื่องมือการวัดทดสอบชุดที่ 1 การเซตเดี่ยว 
 แบบท่ี  1   ผู้ฝึกโยนลูก แล้วให้เล่นลูกสองมือบน( เซตบอล) เกณฑ์ก าหนด จ านวน  10 ลูกไม่ถึง 5 ลูกไม่
ผ่านเกณฑ์ให้โอกาส  3  ครั้งในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด 

 

 

 
 
 
 
 
ตารางแบบทดสอบการเล่นลูกสองมือบนการเชตนักศึกษาในด้านผลสัมฤทธ์ทางด้านการเรียน
โดยการใช้สื่อpowerpointสาขาวิชาการตลาด 
 
จ านวน เกณฑ์การทดสอบ จ านวน เกณฑ์การทดสอบ 

คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1  คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1  
1 ผ่าน  26 ผ่าน  
2 ผ่าน  27 ผ่าน  
3 ผ่าน  28 ไม่ผ่าน  
4 ผ่าน  29 ผ่าน  
5 ผ่าน  30 ไม่ผ่าน  
6 ไม่ผ่าน  31 ผ่าน  
7 ผ่าน  32 ผ่าน  
8 ไม่ผ่าน  33 ผ่าน  
9 ผ่าน  34 ผ่าน  
10 ผ่าน  35 ผ่าน  
11 ผ่าน  36 ไม่ผ่าน  
12 ผ่าน  37 ผ่าน  
13 ผ่าน  38 ไม่ผ่าน  

           จ านวนลูกที่ได้         เกณฑ์การประเมิน 

                20หรือมากกว่า 10                     ผ่าน 

                ต่ ากว่า 10                  ไม่ผ่าน 
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14 ไม่ผ่าน  39 ผ่าน  
15 ผ่าน  40 ผ่าน  
16 ไม่ผ่าน  41 ผ่าน  
17 ผ่าน  42 ผ่าน  
18 ผ่าน  43 ผ่าน  
19 ผ่าน  44 ผ่าน  
20 ผ่าน  45 ผ่าน  
21 ผ่าน     
22 ไม่ผ่าน     
23 ผ่าน     
24 ไม่ผ่าน     
25 ผ่าน     

 
        แบบท่ี  2 การเซตคู่  ผู้ฝึกโยนลูก แล้วให้ผู้รับการฝึกการเล่นลูกสองมือบน ยืนระยะห่าง 5 หลาให้ได้
เกณฑ์ก าหนด จ านวน  15  ลูก เซตไปกลับให้นับ  1  ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท า
ได้มากที่สุด 
 

จ านวนลูกท่ีได้ เกณฑ์การประเมิน 

10หรือมากกว่า 10 ผ่าน 

ต่ ากว่า 10 ไม่ผ่าน 
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จ านวน เกณฑ์การทดสอบ จ านวน เกณฑ์การทดสอบ 

คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1  คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1  
1 ผ่าน  26 ผ่าน  
2 ผ่าน  27 ผ่าน  
3 ผ่าน  28 ไม่ผ่าน  
4 ผ่าน  29 ผ่าน  
5 ผ่าน  30 ไม่ผ่าน  
6 ไม่ผ่าน  31 ผ่าน  
7 ผ่าน  32 ผ่าน  
8 ไม่ผ่าน  33 ผ่าน  
9 ผ่าน  34 ผ่าน  
10 ผ่าน  35 ผ่าน  
11 ผ่าน  36 ไม่ผ่าน  
12 ผ่าน  37 ผ่าน  
13 ผ่าน  38 ไม่ผ่าน  
14 ไม่ผ่าน  39 ผ่าน  
15 ผ่าน  40 ผ่าน  
16 ไม่ผ่าน  41 ผ่าน  
17 ผ่าน  42 ผ่าน  
18 ผ่าน  43 ผ่าน  
19 ผ่าน  44 ไม่ผ่าน  
20 ผ่าน  45 ไม่ผ่าน  
21 ผ่าน     
22 ไม่ผ่าน     
23 ผ่าน     
24 ไม่ผ่าน     
25 ผ่าน     
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เคร่ืองมือการวัดทดสอบคร้ังที่ 2  
                    แบบที่  1การเซตเดี่ยว ผู้ฝึกโยนลูก แล้วให้เล่นลูกสองมือบน( เซตบอล) เกณฑ์ก าหนด จ านวน    
20 ลูก เกณฑ์ขั้นต่ า 10 ถือว่าผ่าน ไม่ถึง 10  เกณฑ์ แสดงว่าไม่ผ่าน ให้โอกาส  3  ครั้งในการทดสอบเอา

จ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด 
 

จ านวนลูกที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 
10หรือมากกว่า 10 ผ่าน 

ต่ ากว่า 10 ไม่ผ่าน 
 
 
จ านวน เกณฑ์การทดสอบ จ านวน เกณฑ์การทดสอบ 

คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1 ทดสอบคร้ังท่ี 2 คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1 ทดสอบคร้ังท่ี 2 
1  ผ่าน 26  ผ่าน 
2  ผ่าน 27  ผ่าน 
3  ผ่าน 28  ผ่าน 
4  ผ่าน 29  ผ่าน 
5  ผ่าน 30  ไม่ผ่าน 
6  ผ่าน 31  ผ่าน 
7  ผ่าน 32  ผ่าน 
8  ผ่าน 33  ผ่าน 
9  ผ่าน 34  ผ่าน 
10  ผ่าน 35  ผ่าน 
11  ผ่าน 36  ผ่าน 
12  ผ่าน 37  ผ่าน 
13  ผ่าน 38  ไม่ผ่าน 
14  ผ่าน 39  ผ่าน 
15  ผ่าน 40  ผ่าน 
16  ไม่ผ่าน 41  ผ่าน 
17  ผ่าน 42  ผ่าน 
18  ผ่าน 43  ผ่าน 
19  ผ่าน 44  ผ่าน 
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20  ผ่าน 45  ผ่าน 
21  ผ่าน    
22  ผ่าน    
23  ผ่าน    
24  ไม่ผ่าน    
25  ผ่าน    

 
    แบบท่ี  2 การเซตคู่ให้ผู้ฝึกโยนลูก แล้วให้ผู้รับการฝึกการเล่นลูกสองมือบน ยืนระยะห่าง 5 

หลาให้ได้ 
 
เกณฑ์ก าหนด จ านวน  30  ลูกขั้นต่ า 15 ถือว่าผ่าน ไม่ถึง 15  เกณฑ์ แสดงว่าไม่ผ่าน เซตไปกลับให้นับ  1  
ให้โอกาส  3  ครั้งในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด 

จ านวนลูกที่ได้ เกณฑ์การประเมิน 
15หรือมากกว่า 15 ผ่าน 

ต่ ากว่า 15 ไม่ผ่าน 

 

จ านวน เกณฑ์การทดสอบ จ านวน เกณฑ์การทดสอบ 

คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1 ทดสอบคร้ังท่ี 2 คนที่ ทดสอบคร้ังท่ี 1 ทดสอบคร้ังท่ี 2 
1  ผ่าน 26  ผ่าน 
2  ผ่าน 27  ผ่าน 
3  ผ่าน 28  ผ่าน 
4  ผ่าน 29  ผ่าน 
5  ผ่าน 30  ผ่าน 
6  ผ่าน 31  ผ่าน 
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7  ผ่าน 32  ผ่าน 
8  ผ่าน 33  ผ่าน 
9  ผ่าน 34  ผ่าน 
10  ผ่าน 35  ผ่าน 
11  ผ่าน 36  ผ่าน 
12  ผ่าน 37  ผ่าน 
13  ผ่าน 38  ผ่าน 
14  ผ่าน 39  ผ่าน 
15  ผ่าน 40  ผ่าน 
16  ไม่ผ่าน 41  ผ่าน 
17  ผ่าน 42  ผ่าน 
18  ผ่าน 43  ผ่าน 
19  ผ่าน 44  ผ่าน 
20  ผ่าน 45  ผ่าน 
21  ผ่าน    
22  ผ่าน    
23  ผ่าน    
24  ผ่าน    
25  ผ่าน    

  

3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                     ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้  5 สัปดาห์  โดยมีการแบ่งเป็นขั้นตอนดังน้ี 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลผลการทดสอบทั้งหมด 2 คร้ัง  ก าหนดวันเวลาในครั้งที่ 1 และที่ 2  
2. ด าเนินการทดสอบ   นักศึกษาในกลุ่มประชากรทั้งหมด 45 คน  
3. คร้ังที่ 1 ในสัปดาห์ที่ 1 ท าการทดสอบก่อนการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลแก่นักศึกษาทั้งหมด 

และบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดสอบ  
4. คร้ังที่ 2 ในสัปดาห์ที่  5 ท าการทดสอบหลังการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลแก่นักศึกษาทั้งหมด 

และบันทึกผลในแบบบันทึกผลการทดสอบ คร้ังที่ 2 
5. ผู้วิจัยควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  จากนั้นน าไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยการน าข้อมูล

ที่ได้ไปเทียบเกณฑ์การทดสอบทักษะวอลเลย์บอล 
6. น าข้อมูลที่ได้ทั้ง 2 ครั้งมาวิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการ แล้วสรุปผลการวิจัย 
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      4.  วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล   2 คร้ัง 

                     คร้ังที่ 1 ก่อนการฝึกสัปดาห์ที่ 1 ทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือบน ของนักศึกษาปวช.3 ห้อง 
3/3จ านวน 45 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
การทดสอบคร้ังท่ี 1 เล่นลูกสองมือบน( เซตเดี่ยว)เกณฑ์ก าหนด 10 คร้ังผ่านเกณฑ์ 5ไม่ถึง 5  ไม่ผ่านเกณฑ์  
ให้โอกาส  3  ครั้งในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด   
การเซตเดี่ยวทดสอบคร้ังที่ 1  นับจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด นักศึกษา 45 คน  ผ่าน  35  คน ไม่
ผ่าน  10 คน 
การทดสอบคร้ังท่ี 1 และการเซตคู่ เกณฑ์ก าหนด จ านวน  15 คร้ังผ่านเกณฑ์ 7 ให้โอกาส  3  คร้ังในการ
ทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  7 ครั้งผ่าน ไม่ถึง 7 ไม่ผ่านเกณฑ์   
การเซตคู่ทดสอบครั้งที่  1  นับจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด นักศึกษา 45 คน  ผ่าน  34  คน ไม่ผ่าน  
11  คน 
                     คร้ังที่ 2 หลังการฝึก สัปดาห์ที่ 5 ทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือบน ของนักศึกษาปวช.3 
การตลาดห้อง 3/3 จ านวน 45 คน วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 
การทดสอบคร้ังท่ี 2 เล่นลูกสองมือบน( เซตเดี่ยว)เกณฑ์ก าหนด จ านวน  20 คร้ังผ่านเกณฑ์ 10 ให้โอกาส  3  
คร้ังในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  10 ครั้งผ่าน ไม่ถึง 10 ไม่ผ่านเกณฑ์   
การเซตเดี่ยวทดสอบคร้ังที่ 2  นับจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด นักศึกษา 45 คน  ผ่ าน  41  คน ไม่
ผ่าน  4  คน 
การทดสอบคร้ังท่ี 2 และการเซตคู่ เกณฑ์ก าหนด จ านวน  30  คร้ัง ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอา
จ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  15 ครั้งผ่านไม่ถึง  15  ไม่ผ่านเกณฑ์   
การเซตคู่ทดสอบครั้งที่  2  นับจ านวนนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนด นักศึกษา 45 คน  ผ่าน  44  คน ไม่ผ่าน  
1  คน 
 
 5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

                     การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยใช้วิธีดังนี้   
 การทดสอบคร้ังท่ี 1 เล่นลูกสองมือบน( เซตเดี่ยว)เกณฑ์ก าหนด 10 คร้ังผ่านเกณฑ์ 5ไม่ถึง 5  ไม่ผ่านเกณฑ์  
ให้โอกาส  3  ครั้งในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด   
การทดสอบคร้ังท่ี 1 และการเซตคู่ เกณฑ์ก าหนด จ านวน  15 คร้ังผ่านเกณฑ์ 7 ให้โอกาส  3  คร้ังในการ
ทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  7 คร้ังผ่าน ไม่ถึง 7 ไม่ผ่านเกณฑ์   
การทดสอบคร้ังท่ี 2 เล่นลูกสองมือบน( เซตเดี่ยว)เกณฑ์ก าหนด จ านวน  20 คร้ังผ่านเกณฑ์ 10 ให้โอกาส  3  
คร้ังในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  10 ครั้งผ่าน ไม่ถึง 10 ไม่ผ่านเกณฑ์   
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การทดสอบคร้ังท่ี 2 และการเซตคู่ เกณฑ์ก าหนด จ านวน  30  คร้ัง ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอา
จ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  15 คร้ังผ่านไม่ถึง  15  ไม่ผ่านเกณฑ์   
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                                                                   บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตารางการน าเสนอข้อมูล 

ตารางท่ี 1.1 แสดงเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการปฏิบัติทักษะคนที่ (เล่นลูกสองมือบนเด่ียว) 
จ านวน เกณฑก์ารทดสอบ จ านวน เกณฑก์ารทดสอบ 

คนท่ี ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 คนท่ี ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 
1 ผ่าน ผ่าน 24 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
2 ผ่าน ผ่าน 25 ผ่าน ผ่าน 
3 ผ่าน ผ่าน 26 ผ่าน ผ่าน 
4 ผ่าน ผ่าน 27 ผ่าน ผ่าน 
5 ผ่าน ผ่าน 28 ไม่ผ่าน ผ่าน 
6 ไม่ผ่าน ผ่าน 29 ผ่าน ผ่าน 
7 ผ่าน ผ่าน 30 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
8 ไม่ผ่าน ผ่าน 31 ผ่าน ผ่าน 
9 ผ่าน ผ่าน 32 ผ่าน ผ่าน 
10 ผ่าน ผ่าน 33 ผ่าน ผ่าน 
11 ผ่าน ผ่าน 34 ผ่าน ผ่าน 
12 ผ่าน ผ่าน 35 ผ่าน ผ่าน 
13 ผ่าน ผ่าน 36 ไม่ผ่าน ผ่าน 
14 ไม่ผ่าน ผ่าน 37 ผ่าน ผ่าน 
15 ผ่าน ผ่าน 38 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 
16 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 39 ผ่าน ผ่าน 
17 ผ่าน ผ่าน 40 ผ่าน ผ่าน 
18 ผ่าน ผ่าน 41 ผ่าน ผ่าน 
19 ผ่าน ผ่าน 42 ผ่าน ผ่าน 
20 ผ่าน ผ่าน 43 ผ่าน ผ่าน 
21 ผ่าน ผ่าน 44 ผ่าน ผ่าน 
22 ไม่ผ่าน ผ่าน 45 ผ่าน ผ่าน 
23 ผ่าน ผ่าน    

หมายเหตุ  :  ผลการทดสอบ การเล่นลูกสองมือบน (การเซตบอล)  
        ครั้งท่ี 1 จ านวนนักศึกษาท่ี ผ่าน  35 คน    ไม่ผ่าน 10  คน 
        ครั้งท่ี 2 จ านวนนักศึกษาท่ีผ่าน  41  คน     ไม่ผ่าน  4  คน 
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ตารางท่ี 1.2  แสดงเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการปฏิบัติทักษะคนที่ (เซตลูกแบบคู่) 
จ านวน เกณฑก์ารทดสอบ จ านวน เกณฑก์ารทดสอบ 

คนท่ี ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 คนท่ี ทดสอบครั้งที่ 1 ทดสอบครั้งที่ 2 
1 ผ่าน ผ่าน 24 ไม่ผ่าน ผ่าน 
2 ผ่าน ผ่าน 25 ผ่าน ผ่าน 
3 ผ่าน ผ่าน 26 ผ่าน ผ่าน 
4 ผ่าน ผ่าน 27 ผ่าน ผ่าน 
5 ผ่าน ผ่าน 28 ไม่ผ่าน ผ่าน 
6 ไม่ผ่าน ผ่าน 29 ผ่าน ผ่าน 
7 ผ่าน ผ่าน 30 ไม่ผ่าน ผ่าน 
8 ไม่ผ่าน ผ่าน 31 ผ่าน ผ่าน 
9 ผ่าน ผ่าน 32 ผ่าน ผ่าน 
10 ผ่าน ผ่าน 33 ผ่าน ผ่าน 
11 ผ่าน ผ่าน 34 ผ่าน ผ่าน 
12 ผ่าน ผ่าน 35 ผ่าน ผ่าน 
13 ผ่าน ผ่าน 36 ไม่ผ่าน ผ่าน 
14 ไม่ผ่าน ผ่าน 37 ผ่าน ผ่าน 
15 ผ่าน ผ่าน 38 ไม่ผ่าน ผ่าน 
16 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน 39 ผ่าน ผ่าน 
17 ผ่าน ผ่าน 40 ผ่าน ผ่าน 
18 ผ่าน ผ่าน 41 ผ่าน ผ่าน 
19 ผ่าน ผ่าน 42 ผ่าน ผ่าน 
20 ผ่าน ผ่าน 43 ผ่าน ผ่าน 
21 ผ่าน ผ่าน 44 ไม่ผ่าน ผ่าน 
22 ไม่ผ่าน ผ่าน 45 ไม่ผ่าน ผา่น 
23 ผ่าน ผ่าน    

 
หมายเหตุ  :  ผลการทดสอบ  การเซตบอลคู่  

       ครัง้ท่ี 1 จ านวนนักศึกษาท่ี ผ่าน  34  คน    ไม่ผ่าน  11  คน 
       ครัง้ท่ี 2 จ านวนนักศึกษาท่ี ผ่าน  44  คน     ไม่ผ่าน  1  ทุกคน  

จากตารางท่ี  1.1 แสดงเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเล่นลูกของมือบน( การเซตบอล) 
ของนักศึกษาในการปฏิบัติทักษะคร้ังที่  1(เซตเดี่ยว) จ านวน  45 คน ผ่านเกณฑ์จ านวน   35  คน ที่มีทักษะ
การเล่นลูกสองมือบน(การเซตเด่ียว) ที่ดี ไม่ผ่านเกณฑ์จ านวน 10  คน ที่มีทักษะการเล่นลูกสองมือบนไม่ดี 
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คร้ังที่  2  (การเซตเดี่ยว) จ านวน  45  คน  ผ่านเกณฑ์  41  คน ไม่ผ่านเกณฑ์  4 คนแสดงว่านักศึกษามีการ
พัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือบน   ( การเซตเด่ียวบอล)  ที่ดขีึ้น ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
จากตารางท่ี  1.2 แสดงเกณฑ์การประเมินที่ได้จากการพัฒนาทักษะการเซตบอลแบบคู่ ของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติทักษะคร้ังที่  1 จ านวน  45 คน ผ่านเกณฑ์จ านวน   34  คน ที่มีทักษะการเซตบอลแบบคู่ ที่ดี ไม่ผ่าน
เกณฑ์จ านวน 11  คน ที่มีทักษะไม่ดี 
คร้ังที่  2  จ านวน  45  คน  ผ่านเกณฑ์  44  คน ไม่ผ่าน 1 คน  แสดงว่านักศึกษามีการพัฒนาทักษะการเซต
บอลแบบคู่ ที่ดขีึ้น ในการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

 

 

 

 

 

       เกณฑ์การทดสอบเซต
เด่ียว 

       จ านวน นักศึกษา 

       ผ่าน    ไม่ผ่าน 
               คร้ังที่ 1         35         10 
               คร้ังที่ 2        41          4 

       เกณฑ์การทดสอบเซตคู่        จ านวน นักศึกษา 

       ผ่าน    ไม่ผ่าน 
               คร้ังที่ 1         34         11 
               คร้ังที่ 2        44          1 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
                   จากการวิจัย เร่ือง การพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือบน   วิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยใช้
แบบฝึกทักษะ  ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์         
พณิชยการ 
 
สรุปผล 

        นักศึกษาชายและนักศึกษาหญิง ต่างก็มีทักษะการเล่นลูกสอง มือบนท่ีดีขึ้น ในการเรียน 
วิชา  การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการใช้แบบฝึกทักษะ โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาท่ีผ่าน
เกณฑ์จ านวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.  เกณฑ์และแบบทดสอบที่ใช้ควรผ่านการทดสอบหลาย ๆ ครั้งเพื่อน ามาแก้ไขต่อไปใน  
 2. ไม่ควรท าการทดสอบครั้งที่ 1 ก่อนการฝึกสัปดาห์ที่ 1 
 3.  ขณะที่ท าการทดสอบ อาจารย์ประจ าวิชา ควรให้ค าแนะน า อย่างถูกต้อง และเอาใจใส่กับ
นักศึกษาให้มาก 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลแบบทดสอบ 

1. เพศ  (     )ชาย  (     )หญิง 

2. อายุ  (     )15-16 ป ี  (     )17-18 ป ี  

             (     )19-20ปี  (     )20 มากว่าปี 

   

3.ระดับการศึกษา (    )ปวช.  

4.สาขา  (    )การบัญชี  (    )การตลาด  (    )คอมพิวเตอณ์ธุรกิจ 

(    )เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ตอนที่ 2การทดสอบการเซตบอลเดี่ยวคร้ังที่ 1 

เกณฑก์ารทดสอบเซตเดี่ยวครั้งที ่1   จ านวน 5 ครั้ง ผ่านไม่ถงึ 5 ครั้งไม่ผ่าน 

จ านวน 
จ านวน
ครั้งที่ 1 

ผลการประเมิน จ านวน 
จ านวนครัง้

ที่ 1 
ผลการประเมิน 

เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน 
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      
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20      43      
21      44      
22      45      
23            

 

เกณฑก์ารทดสอบเซตเดี่ยวครั้งที ่2   จ านวน 20 ครั้ง ผ่านไมถ่ึง 10 ครั้งไม่ผ่าน 

จ านวน จ านวนครัง้ที่ 2 ผลการประเมิน จ านวน จ านวนครัง้ที่ 2 ผลการประเมิน 

เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน 
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            

                 เกณฑ์การทดสอบเซตคู่ครั้งที่ 1   จ านวน 15 ครั้ง ผ่านไม่ถึง 7 ครั้งไม่ผ่าน 
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จ านวน จ านวนครัง้ที่ 1 ผลการประเมิน จ านวน จ านวนครัง้ที่ 1 ผลการประเมิน 

เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน 

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            
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เกณฑก์ารทดสอบเซตคู่ครัง้ที่ 2   จ านวน 30 ครั้ง ผ่านไม่ถงึ 15 ครัง้ไม่ผ่าน 

จ านวน จ านวนครัง้ที่ 1 ผลการประเมิน จ านวน จ านวนครัง้ที่ 1 ผลการประเมิน 

เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน เลขที ่ 1 2 3 ผ่าน ไม่ผ่าน 

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            
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ตัวอย่างแบบฝึกและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน                  

วิชาการพัฒนาคุณภาพชีวติทักษะการเล่นลูกสองมือบนให้ดีขึ้น 

การทดสอบคร้ังท่ี 1 เล่นลูกสองมือบน( เซตเดี่ยว)เกณฑ์ก าหนด 10 คร้ังผ่านเกณฑ์ 5ไม่ถึง 5  ไม่ผ่านเกณฑ์  
ให้โอกาส  3  ครั้งในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด   
การทดสอบคร้ังท่ี 1 และการเซตคู่ เกณฑ์ก าหนด จ านวน  15 คร้ังผ่านเกณฑ์ 7 ให้โอกาส  3  คร้ังในการ
ทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  7 ครั้งผ่าน ไม่ถึง 7 ไม่ผ่านเกณฑ์   
 

 
การทดสอบคร้ังท่ี 2 เล่นลูกสองมือบน( เซตเดี่ยว)เกณฑ์ก าหนด จ านวน  20 คร้ังผ่านเกณฑ์ 10 ให้โอกาส  3  
คร้ังในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  10 ครั้งผ่าน ไม่ถึง 10 ไม่ผ่านเกณฑ์   
การทดสอบคร้ังท่ี 2 และการเซตคู่ เกณฑ์ก าหนด จ านวน  30  คร้ัง ให้โอกาส  3  คร้ังในการทดสอบเอา
จ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด เกณฑ์  15 ครั้งผ่านไม่ถึง  15  ไม่ผ่านเกณฑ์   
แบบที่  2 การเซตคู่ให้ผู้ฝึกโยนลูก แล้วให้ผู้รับการฝึกการเล่นลูกสองมือบน ยืนระยะห่าง 5 หลาให้ได้ 
 
เกณฑ์ก าหนด จ านวน  30  ลูกขั้นต่ า 15 ถือว่าผ่าน ไม่ถึง 15  เกณฑ์ แสดงว่าไม่ผ่าน เซตไปกลับให้นับ  1  
ให้โอกาส  3  ครั้งในการทดสอบเอาจ านวนคร้ังที่ท าได้มากที่สุด 
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