
๑ 

 

 

 

การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล 
โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 

นายบรรเทิง  จันทรนิเวศน 
       

 
 
 
 
 
 
 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



๒ 

 

 
 

การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล 
โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 
 

 

 

โดย 
นายบรรเทิง  จันทรนิเวศน 

 
 

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 



๓ 

 

 
 

ช่ือเร่ือง การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใชชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 

ประเภท งานวิจัยในช้ันเรียน 
ผูศึกษา เด็กชายพลวัฒน  บุญเลิศลักษณ 

เด็กชายมนัสวิน  แสงสุดา 
เด็กชายสรรเพ็ชร  แจงไพร 

ครูท่ีปรึกษา นายบรรเทิง   จันทรนิเวศน     
ผูอํานวยการ นายบุณยพงศ   โพธิวัฒนธนัต 
ปการศึกษา  ๒๕๕๙ 

 

             
 

บทคัดยอ 
 

        การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค เพื่อ  ๑) ศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลาง 
ของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ  ๒๑๑๐๒  ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา  
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ภาคเรียนท่ี ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๙  โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ท่ี 
ผูสอนเปนผูจัดสรางข้ึน  ๒)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางคะแนนกอนและหลังการ 
ฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใชชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ในการพัฒนา ทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  กลุม 
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง( Purposive  Sampling)  เปนนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน ๔๖ คน ทําการฝก ๖ สัปดาห ๆ ละ ๑ คาบ  เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา   
ประกอบดวย ๑) แผนจัดการเรียนรู  ๒) ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  ท่ีมีตอการพัฒนา 
ทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕  ระดับ 
(Rating Scale) จํานวน  ๑๗  ขอ 
 

 
ผลการวิจัยพบวา 
 
๑.  พัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกฬีาวอลเลยบอล รายวิชา พ  ๒๑๑๐๒   

ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใชชุดฝก  
๕ ทักษะวอลเลยบอล  มีคะแนนเฉล่ียทักษะสองมือลางกอนใชของนักเรียน จํานวน ๔๖  คน     
มีคะแนนตํ่าสุด ๑  คะแนน,  สูงสุด ๗  คะแนน  มีคะแนนเฉล่ีย( X )  ๓.๔๑ , สวนเบ่ียงเบน 
 

ก 



๔ 

 

 
 
 
มาตรฐาน(S.D.)  ๑.๕๓  และคะแนนเฉล่ียทักษะสองมือลาง  หลังใชอุปกรณ  มีคะแนนตํ่าสุด  
๒  คะแนน,สูงสุด ๑๓  คะแนน  มีคะแนนเฉล่ีย( X )  ๖.๔๘ , สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)   
๒.๗๙  ในสวนของคะแนนความกาวหนา พบวา  ระดับตํ่าสุด ๑ คะแนน,สูงสุด ๖  คะแนน   
และมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ีย( X )  ๓.๐๖,  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ๑.๒๙     
   ๒.   ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลนสองมือลางกอนและหลังการใช ชุดฝก ๕ 
ทักษะวอลเลยบอล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล  
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” พบวา คะแนนทักษะหลังเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวา 
กอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
   ๓.  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” มี 
ความพึงพอใจ ตอการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใชชุดฝก ๕ ทักษะ 
วอลเลยบอล   ระดับดีมาก คือ นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากข้ึน(คาเฉล่ีย 
 ๓.๘๘), หลังจากใชส่ิงประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีข้ึน(คาเฉล่ีย  ๓.๘๑), ปแบบ 
ของส่ิงประดิษฐมีความแปลกใหมและไมเหมือนใคร(คาเฉล่ีย ๓.๗๖)และเทคนิคในการประดิษฐ  
เรียบงาย ไมยุงยาก แตไดผลดี(คาเฉล่ีย ๓.๗๖) มีคาเฉล่ียรวมเทากับ ๓.๒๒  สวนใหญอยูในระดับดี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําสําคัญ    ทักษะการเลนลูกสองมือลาง,อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล 



๕ 

 

 

กติติกรรมประกาศ 

 

 

เอกสารฉบับนี้  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนางาน ดานนวัตกรรมและส่ือการจัดการเรียนรู  เปน
เรื่องของความพยายามท่ีจะจัดการเรียนรู เพื่อสะทอนการแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียน  โดยใชส่ือการเรียนรู โดย
เริ่มจากการศึกษา หาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆการประมวลและปรับปรุง ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในยุค
ปจจุบัน  นอกจากนี้  ยังไดนําเสนอ การคนพบนวตักรรมในการจัดการเรียนรู กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ท่ีมี
ช่ือวา “ชุดฝก ๕ ทักษะกีฬาวอลเลยบอล” ซึ่งประดิษฐข้ึนมาดวยวัตถุประสงคดังนี้ 

 

๑.   เพื่อศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ  ๒๑๑๐๒  ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล  ท่ีผูสอนเปนผูจัดสรางข้ึน 

 ๒.   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการ
พัฒนาโดยใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  

๓.    เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ท่ีใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ใน
การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล  รายวิชา พ ๒๑๑๐๒    

 

           ในการวิจัยครั้งนี้  สําเร็จไปไดดวยดี  ดวยความอนุเคราะหจากชมรมนักประดิษฐ ฯ  ท่ีใหการ 
สนับสนุนจาก  กลุมนักเรียนท่ีทําการศึกษา วิเคราะห  รวมกันประดิษฐและทดสอบอุปกรณ  ในการจัดการเรียนรู  
ขอบพระคุณผูอํานวยการ บุณยพงศ  โพธิวัฒนธนตั  ท่ีใหความอนุเคราะหสนับสนุนและเปนผูทรงคุณวุฒิ ในครั้งนี้  
ขอขอบพระคุณรองผูอํานวยการ ผองพรรณ   จอมศรี รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ   ในการเปนท่ีปรึกษา 
ในการวิจัยและดําเนินงาน ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิในครั้งนี้  จึงขอขอบพระคุณมา ณ  โอกาสนี้ 
 
  
                                     นายบรรเทิง  จันทรนิเวศน 
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๑๐ 

 

 

บทท่ี  ๑ 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 กิจกรรมพลศึกษา เปนปจจัยสําคัญท่ีพัฒนาเยาวชนของชาติใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจาเปน
การพัฒนาทางดานสุขภาพรางกาย ใชทักษะเปนการพัฒนาทางดานจิตใจการพัฒนาทางดานอารมณสงผลใหเกิด
ความเปนอยูท่ีดีและการดํารงชีวิตอยางเปนสุขดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวท่ีวา “การกีฬา
เปนส่ิงท่ีมีจุดประสงคพื้นฐานท่ีจะสงเสริมใหรางกายแข็งแรงและสามารถท่ีจะแสดงฝมือเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี
และเพื่อใหคุณภาพของมนุษยท่ีดีข้ึนมา เวลานี้กีฬามีความสําคัญในดานอื่นดวยคือ ในทางสังคมท่ีใหคนใน
ประเทศชาติหันมาปฏิบัติส่ิงท่ีเปนประโยชนในทางสุขภาพของรางกายและจิตใจทําใหสามารถท่ีจะเปนสังคมอยาง
อยูเย็นเปนสุข ท้ังเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความเจริญของบานเมืองและโดยเฉพาะในการกีฬาระหวางประเทศท่ีไดเพิ่ม  
กีฬาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับชีวิตของแตละคนและชีวิตของบานเมือง ถาปฏิบัติกีฬาอยางท่ีถูกตองหมายถึง
วาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะไดนํามาซึ่งช่ือเสียงแกตนเองและประเทศชาติถาปฏิบัติกีฬาดวยความ
เรียบรอยสุภาพ ก็ทําใหมีช่ือเสียงเหมือนกันและจะสงเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ 
 การเรียนการสอนพลศึกษามีความสําคัญมากในการท่ีจะพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาของชาติใหเกิด
การเจริญเติบโตไปในทิศทางท่ีดี มีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานแจมใสมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีศีลธรรมและ
คุณธรรม เปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาของประเทศชาติ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา
ตอไป 
 การเรียนการสอนพลศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพตองอาศัยองคประกอบหลายๆดาน เชน สถานท่ี งบประมาณ
อุปกรณการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสูตร จุดมุงหมาย และการเตรียมแผนการสอน ดังนั้น การท่ีจะ
ประสบผลสําเร็จในการเรียนการสอนพลศึกษา องคประกอบตางๆ จะตองมีความสมบูรณและพรอมท่ีจะ
เอื้ออํานวยการเรียนการสอนพลศึกษาสภาพปญหาการเรียนการสอนพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนการ
สอนไมตรงกับจุดประสงค หรือจุดมุงหมายปญหาขาดแคลน บุคลากรหรือผูเช่ียวชาญทางดานพลศึกษาปญหา
ตางๆเหลานี้สงผลตอการพัฒนาเยาวชนเปนอยางยิ่ง 
 วอลเลยบอลเปนกีฬาท่ีนิยมเลนและแขงขันกันท่ัวไป ท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศเปนการเลนท่ี
มีความสุนกสนาน เพลิดเพลิน และมีเทคนิคมาก ซึ่งเปนการเลนท่ีชวยในการพัฒนารางกายไดหลายทาง สงเสริม
รางกายไดทุกสวน และเปนการสอนใหผูเลนรูจักเลนในขอบเขตของกฎติกา ทักษะนั้นฐานในการเลนกีฬา
วอลเลยบอลมีความสําคัญอยางยิ่ง  ถาผูเลนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะตางๆ อยางคลองแคลวและ
ถูกตอง ถาจะชวยใหผูเลนไดสุนกสนานกับการเลนท่ีเพิ่มมากข้ึน และชวยใหประสบผลสําเร็จในการเลน อีกท้ังเปน
ความสามารถพื้นฐานท่ีนาไปสูการเรียนรูทักษะในข้ันสูงตอไป ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล
ประกอบดวยทักษะตางๆ ตอไปนี้ คือ ทักษะการเลนลูกดวยมือลางหรือการอันเดอรลูก ทักษะการเลนมือบน 
ทักษะการเสริม ทักษะการตกลูกบอล และทักษะการสกัดกั้น(อุทัย สงวนพงศ, ๒๕๓๖ :๑) 
 

  

 



๑๑ 

 

 โดยท่ัวไปการอันเดอรลูก เปนทักษะพื้นฐานท่ีสําคัญในการเลนกีฬาวอลเลยบอล ซึ่งมักจะใชในการเลนเกม
รับ ไมวาจะเปนการรับลูกเสิรฟ หรือการรับลูกตบจากฝายตรงขาม ผูเลนทุกคนในทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเลนคน
แรกท่ีจะเขารับลูกบอลจากฝายตรงขามควรจะตองมีทักษะการอันเดอรลูกท่ีแมนยํา จึงจะชวยใหทีมประสบ
ผลสําเร็จในการเลนได และการอันเดอรลูกดังกลาวนั้น ผูเลนควรจะตองมี 
สมาธิท่ีมั่นคง มีปฏิกิริยาตอบสนองท่ีฉับไว และตัดสินใจอยางรวดเร็ว ในการฝกการเลนลูกมือลาง หากผูฝกไดฝก
ทักษะตางๆภายใตสถานการณการเลนจริงและท่ีดีนั้นก็จะชวยใหผูเลนไดมีประสบการณตรงในการเลนทักษะตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน  
 

 ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวอลเลยบอล  ของนักเรียนระดับช้ันม.๑  จึงไดทําการทดสอบนักเรียนกอนการ
สอนพบวา  นักเรียนสวนใหญบกพรองในทักษะ “การอันเดอร”หรือ ทักษะสองมือลาง  เปนจํานวนมาก  ทําให
การเลนกีฬาวอลเลยบอลในเวลาวางของนักเรียนไมมีความสนุกสนาน เกิดการเบ่ือหนาย  ผูวิจัยจึงทําการประดิษฐ
อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลข้ึนมา  เพื่อนํามาทดลองใชเพื่อแกปญหานี้  โดยทําการทดลองกับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑  จํานวน ๔๖  คน  โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 

 วัตถุประสงคของการวิจัย                                                                                                                                                                                                           

 เพื่อศึกษาผลของการใช  อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล  ท่ีมีผลตอการฝกทักษะสองมือลางของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” โดยมีวัตถุประสงคยอย ๓ ประการ ดังนี้ 

๑) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ  ๒๑๑๐๒   
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช โดยใชชุดฝก ๕ทักษะ
วอลเลยบอล ท่ีผูสอนเปนผูจัดสรางข้ึน 

 ๒)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนและหลังการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล 
โดยใช โดยใชชุดฝก ๕ทักษะวอลเลยบอล 

๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดย
ใช โดยใชชุดฝก ๕ทักษะวอลเลยบอล 

สมมุติฐานของการวิจัย  
๑)  ผลการทดสอบทักษะวอลเลยบอลสองมือลาง หลังจากการฝกทักษะ  โดยใชชุดฝก ๕ทักษะ

วอลเลยบอล จะมีพัฒนาการสูงกวา ผลการทดสอบทักษะวอลเลยบอลสองมือลาง กอนการใชอุปกรณการฝก
ทักษะ ฯ    

 ๒) ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางคะแนนกอนและหลังการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ 
ทักษะวอลเลยบอล  แตกตางกัน  โดยหลังการฝกมีคะแนนเฉล่ียสูงกวา 

๓) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช  ชุดฝก 
๕ ทักษะวอลเลยบอล  อยูในเกณฑระดับดี 

ขอบเขตของการวิจัย 
         การวิจัยครั้งนี้  
  ๑. เปนการศึกษาผลของการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    ท่ีมีตอการเลนสองมือลาง ของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒  ปการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. ทักษะกีฬาวอลเลยบอลท่ีศึกษา  คือ   ทักษะสองมือลาง(Under Ball) 
  



๑๒ 

 

ประชากรกลุมตัวอยาง 
๑. ประชากรเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน 

อุปถัมภ” ปการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน ๔๖ คน 
           ๒.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวย 
                ๒.๑  ตัวแปรอิสระ (Independent variable) 
                 อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล   
                ๒.๒  ตัวแปรตาม (Dependent variable) 
                 ผลการทดสอบทักษะสองมือลาง 
 

ระยะเวลาในการทดลองการศึกษาวิจัย 
               ภาคการเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน ๖ คาบ 

นิยามศัพทเฉพาะ 
๑. การฝกทักษะการเลนลูกสองมือลาง  หมายถึง การจัดการเรียนรูวิชา พ ๒๑๑๐๒  กีฬา 

วอลเลยบอลโดยครูใหนักเรียนฝกทักษะการเลนลูกสองมือลาง ในรูปแบบตาง ๆ กัน 
๒. ทักษะการเลนลูกสองมือลาง  หมายถึง ความสามารถของนักเรียนในการเลนลูกสองมือลาง  

ซึ่งวัดจากการประเมินทักษะ การรับลูกมือลาง และการสงลูกมือลาง 
 ๓.  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    คือ นวัตกรรมท่ีผูสอนประดิษฐข้ึนมาเพื่อใชประกอบการพัฒนา
ทักษะวอลเลยบอล  ของนักเรียนในครั้งนี้ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๑.  เปนแนวทางสําหรับครูท่ีเกี่ยวของกับการพลศึกษา ในการนําเอานวัตกรรมไปใชในการ 

พัฒนานักเรียน  ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 
๒. เปนแนวทางสําหรับครูพลศึกษา ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนได 

อยางเหมาะสมท้ังเพศและวัยของนักเรียน 
๓. เปนการปูพื้นฐานใหแกนักเรียน  เพื่อท่ีจะมีทักษะท่ีดี สามารถนําเอาไปใชในชีวิตประจําวัน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
๔. เปนการปลูกฝงเจตคติท่ีดี  แกนักเรียนท่ีเริ่มฝกทักษะใหม ๆ ใหเกิดความสนุกสนานและมี 

ใจรักการกีฬาและการออกกําลังกาย 
๕. เปนการสรางและนํานวัตกรรมมาใชแกปญหานักเรียนท่ีมีความบกพรองทางดานทักษะ 

วอลเลยบอลใหมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน,สูงข้ึน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 
บทท่ี  ๒ 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
         จากการศึกษา คนควา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับทฤษฎีพลศึกษา และทฤษฎีเกี่ยว
การเลนวอลเลยบอล ผูวิจัยไดนําเสนอรายเอียดตามลําดับหัวขอดังนี้ 
 

ตอนท่ี ๑.  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับวอลเลยบอล 
                ๑.๑  ประวัติความเปนมากีฬาวอลเลยบอล 
                ๑.๒  ลักษณะการเลนกีฬาวอลเลยบอล 
ตอนท่ี ๒.  ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล 
                ๒.๑  การยืนในทาเตรียมพรอม 
                ๒.๒ ทักษะการเลนลูกมือลางหรือการอันเดอรลูก(Under) 
ตอนท่ี ๓.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ตอนท่ี ๑  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับวอลเลยบอล 
 

          ๑.๑  ประวัติความเปนมากีฬาวอลเลยบอล 
 

 กีฬาวอลเลยบอลเริ่มข้ึนเมื่อป ค.ศ. ๑๘๙๕ โดยนายวิลเลียม จี มอรแกน(William G.Morgan) 
ผูอํานวยการฝายพลศึกษาของสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ(Young Men’s Christian Association) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนผูคิดเกมการเลนข้ึนมา เนื่องจากในฤดูหนาวหิมะตกลงมาผูคนท่ัวไปไมสามารถเลนกีฬากลางแจง
ได เขาไดพยายามคิดและดัดแปลงกิจกรรมตางๆ เพื่อใชเปนกิจกรรมท่ีพักผอนหยอนใจ หรือผอนคลายความตึง
เครียด ขณะท่ีเขาดูการแขงขันเทนนิส ไดเกิดแนวความคิดท่ีจะนําลักษณะและวิธีเลนของกีฬาเทนนิสมาดัดแปลงให
เลนไดจึงใชตาขายเทนนิสขึงระหวางเสาโรงยิมเนเซียม สูงจากพื้น ๖ ฟุต ๖ นิ้ว ใชยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลม
แลวใชมือและแขนตีโตขามตาขายกันไปมา แตเนื่องจากยางในลูกบาสเกตบอลเบา ทําใหลูกบอลเคล่ือนท่ีชาและ
ทิศทางการเคล่ือนท่ีไปไมแนนอน ในท่ีสุดเขาจึงใหบริษัท A.G. Spalding and Brother Company ผลิตลูกบอลท่ี
หุมดวยหนังและบุดวยยางมีเสนรอบวง ๒๕- ๒๗ นิ้ว หนัก ๙ – ๑๒ ออนซ หลังจากทดลองเลนแลว เขาจึงต้ังช่ือ
เกมการเลนนี้วา “ มินโตเนต” (Mintonette)ป ค.ศ. ๑๘๙๖ มีการประชุมสัมมนาผูนําทางพลศึกษาท่ีวิทยาลัย
สปริงฟลด (Springfield College) นายวิลเลียม จี มอรแกน ไดสาธิตวิธีการเลนตอหนาท่ีประชุมซึ่งศาสตราจารย 
อัลเฟรด ที เฮลสเตล (Alfred T. Helstead) ไดเสนอใหมอรแกน เปล่ียนช่ือจาก มินโตเนต  เปน  
“วอลเลยบอล”(Volleyball) โดยใหความเห็นวาเปนวิธีการเลนท่ีตีโตลูกบอลใหลอยขามตาขายไปมาในอากาศ 
โดยผูเลนพยายามไมใหลูกบอลตกพื้น ตอมากีฬาวอลเลยบอลไดแพรหลายและเปนท่ีนิยมเลนกันในหมูประชาชน
ชาวอเมริกันเปนอยางมาก  
 ปจจุบันกีฬาวอลเลยบอลในประเทศไทยถือไดวาเปนหนึ่งในกีฬาแนวหนาท่ีประชาชนใหความสนใจอยาง
มาก ซึ่งการแขงขันจะต่ืนเตน เราใจ สนุกสนานท้ังผูเลน และผูชมมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความรู ความสามารถ
และทักษะของผูเลนแตละคนรวมท้ังมีรูปแบบแผนการรุกโดยเฉพาะ การตบลูกบอลเปนวิธีการรุกท่ีรุนแรง (อุทัย 
สงวนพงศ, ๒๕๓๖ : ๑๓๓) 
 
 



๑๔ 

 

                 ในการเลนวอลเลยบอล ผูเลนจะใชแขนหรือมือตีลูกบอลใหขามตาขายไปตกลงบนพื้นสนามในแดน
ของฝายตรงขาม โดยไมใหออกนอกเสนขอบสนามผูเลนแตละฝายจะมีโอกาสเลนลูกบอลไดในแตละรอบการเลนไม
เกิน ๓ ครั้ง และตองสงลูกบอลใหขามตาขายกลับไป การนับคะแนนตอเมื่อเปนฝายเสิรฟ และเลนลูกบอลขามตา
ขายและฝายตรงขามไมสามารถรับลูกบอลได 
 

๑.๒  ลักษณะการเลนกีฬาวอลเลยบอล 
 

อุทัย สงวนพงศ (๒๕๓๖ : ๔) ไดเสนอแนะเกี่ยวกบัลักษณะของการเลนกีฬาวอลเลยบอลไวดังนี ้กีฬา
วอลเลยบอล หมายถึง เกมการเลนชนิดหนึ่งท่ีซึ่งมีลูกบอลอัดดวยลมเปนอุปกรณในการเลน และเลนกันบนพื้นท่ีซึง่
ถูกแบงครึ่งดวยตาขาย โดยมีลักษณะการเลนท่ัว ๆไป ดังนี ้ 

๑. จุดหมายการเลนวอลเลยบอล เปนกีฬาท่ีจะตองใชอวัยวะของรางกาย ต้ังแตเอวข้ึนไปมา ซึ่งอาจจะตี 
ตบ ตอย ทุบ ใหลูกวอลเลยบอลขามไปมาระหวางตาขายโดยพยายามใหลูกบอลไปตกในพื้นท่ีของฝายตรงขาม 
ขณะเดียวกันก็ตองพยายามรักษาพื้นท่ีไมใหลูกบอลตกลงในแดนของตนเองดวย  

๒. ผูเลน การเลนครั้งหนึ่ง ๆ จะมีผูเลนฝายละ ๖ คน มีผูเลนสารองอยูนอกสนามอีกฝายละไมเกิน ๖ คน 
ซึ่งจะเปล่ียนเขาไปเลนแทนกันเมื่อไรก็ได  

๓. สนามท่ีใชเลนมีขนาดกวาง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร มีตาขายกั้นกลางสนามสาหรับ  
ผูชายตาขายสูงจากพื้น ๒.๔๓ เมตร ผูหญิงตาขายสูงจากพื้น ๒.๒๔ เมตร สวนเด็ก ๆ จะลดความสูงของตาขายลง
มาไดอีกตามความเหมาะสม  

๔. การเลน เริ่มดวยทีมท่ีชนะการเส่ียง ซึ่งอาจจะเลือกเสิรฟหรือเลือกแดนอยางใดอยางหนึ่ง การเสิรฟ
จะตองเสิรฟในเขตเสิรฟท่ีอยูหลังเสนหลังของแตละแดน โดยตีใหลูกขามตาขายไปยังฝายรับ จากนั้นท้ังสองฝาย
จะตองพยายามโตลูกกลับไปมากลับมา โดยผูเลนฝายเดียวกันจะเลนลูกติดตอกันไดไมเกิน ๓ ครั้ง ผูเลนคนหนึ่ง ๆ 
จะเลนลูกติดตอกัน ๒ ครั้งไมได นอกจากกรณีเปนผูสกัดกั้น และอยาใหลูกตกในแดนของตน หรือทาใหลูกออก
นอกแดนของฝายคูตอสู ถาลูกบอลตกในสนามแดนใดฝายนั้นจะเสียคะแนน แลวเปล่ียนเสิรฟ การเลนจะดาเนินไป
เรื่อย ๆ ฝายใดเพล่ียงพลํ้า ผูฝกสอนอาจขอเวลานอก จากผูตัดสินเพื่อแกเกมของทีมตนเองได หรือจะขอเปล่ียนตัว
ผูเลน ซึ่งการเปล่ียนตัวผูเลนจะกระทําภายในเขตเปล่ียนตัวใหเสร็จส้ินอยางรวดเร็ว  

๕. การไดคะแนน ถาฝายตรงขามไมสามารถรับลูกบอลท่ีขามมาไดตามกติกาใหฝายเสิรฟได ๑ คะแนนถา
ฝายเสิรฟทาเสียฝายตรงขามได ๑ คะแนน และไดเสิรฟ  

๖. การแพ – ชนะ ในแตละเซต ทีมท่ีไดคะแนนถึง ๒๕ คะแนนกอนเปนฝายชนะในเซตนั้น ๆ และคะนน
นาทีมตรงขามอยางนอยท่ีสุด ๒ คะแนน จะเปนทีมท่ีชนะการแขงขันในเซตนั้น ในกรณีท่ีทาคะแนนได ๒๔ คะแนน
เทากัน จะแขงขันตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทาคะแนนนาอีกทีมหนึ่งอยางนอยท่ีสุด ๒ คะแนน (๒๖ – ๒๔ , ๒๗ – 
๒๕) ในกรณีท่ีไดเซตเทากัน ๒ : ๒ การแขงขันในเซตตัดสิน (เซตท่ี ๓ หรือเซตท่ี ๕ ) จะทําการแขงขันกัน ๑๕ 
คะแนน และตองมี่คะแนนนาอีกทีมหนึง่ อยางนอยท่ีสุด ๒ คะแนน 
(สํานักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย, ๒๕๔๘ : ๒๐ – ๒๑)  

๗. การวัดระดับทักษะกีฬาวอลเลยบอล  
การวัดเพื่อการประเมินผลทางพลศึกษามีหลายวิธี แตละวิธีข้ึนอยูกับจุดประสงคท่ีตองการจะวัด กิจกรรม

บางประเภทสามารถวัดและประเมินผลไดครบ บางกิจกรรมตองใชแบบทดสอบหลายแบบทดสอบเพื่อใหครบ
จุดประสงคท่ีตองการ ท้ังนี้ บารโร และแมคกรีร (Barrow and Mcgee, ๑๙๗๙ : ๕๓๕) ไดกลาวไววา ครูพลศึกษา
ตองเลือกวิธีวัดท่ีเหมาะสม  อยางไรก็ตามไมมีการวัดผลแบบใดสมบูรณท่ีสุด เพราะมีตัวแปรท่ีสําคัญมากมายทาง 

 



๑๕ 

 

 
พลศึกษาท่ีไมสามารถนํามาวัดไดอยางตรงจุดมุงหมายและไมมีความแนนอนในการวัด ถึงอยางไรก็ตามการสังเกต
และการจดบันทึกผลการปฏิบัติอยางเปนระบบเปนวิธีการหนึง่ท่ีจะใชกันอยางกวางขวางซึง่ใชเปนเครื่องมือวัดเพื่อ
การประเมินผลทางพลศึกษา  

วิธีการวัดประเมินตองมีการพิจารณาตัดสินทักษะวิธีการทาผลงาน หรือท้ังวิธีการทางานและผลงาน
รวมกันซึง่จาเปนจะตองใชวิธีการสังเกตและวิธีการใหคะแนนท่ีเหมาะสม วิธีท่ีใชโดยท่ัวไปไดแก ๑) สังเกตอยาง
เปนระบบแลวบันทึกเหตุการณ ๒) แบบตรวจสอบรายการ ๓) มาตรประเมินคา ๔) การใชกฎเกณฑการใหคะแนน 
ในการสังเกตผูเรียนท่ีแสดงออกหรือปฏิบัติในสถานการณท่ีปกติท่ัวไปตามธรรมชาติเปนวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติท่ีใชกันท่ัวไปมากท่ีสุดวิธีหนึ่ง อยางไรก็ตามวิธีการนี้มักจะทากันอยางไมเปนระบบ และมักไมการจดบันทึก
การสังเกต สาหรับงาน / กิจกรรม ท่ีครูผูสอนมอบหมายใหทาหรือผูเรียนเลือกทาเองตองใชการสังเกตอยางเปน
ระบบและจดบันทึกการสังเกต การสังเกตมักอาศัยแบบตรวจสอบรายการหรือมาตรประมาณคาประกอบการจด
บันทึกได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, ๒๕๔๕ : ๗๗-๗๘)  

ในการวัดผลในสภาพจริงในปจจุบันเครื่องมือท่ีใชในการวัดผลและประเมินผลอีกอยาง คือ การทดสอบ
การปฏิบัติ ซึ่งในการสอบภาคปฏิบัตินี้ควรทดสอบท้ังกระบวนการปฏิบัติงานและผลผลิตหรือผลงาน  

- กระบวนการปฏิบัติงาน คือ วิธีดาเนินงานท้ังหมด รวมท้ังการเลือกใชเครื่องมือ และลาดับข้ันตอนตาง ๆ 
ในการทางานนั้น  

- ผลผลิต / ผลงาน คือ ผลจากการปฏิบัติตามกระบวนการนั้น ๆ ผลงานบางอยางอาจจับตองสัมผัสได 
เชน งานไม งานเย็บปกถักรอย แตผลงานบางอยางไมสามารถจับตองได เชน การเลนดนตรี การวายน้ํา  

ถาผลงานไมสามารถจับตองได กระบวนการปฏิบัติงานและผลงานก็จะใกลเคียงกลมกลืนกันจะไมสามารถ
แยกเปน ๒ สวน เชน การเลนดนตรี การรองเพลง การเตะฟุตบอล การตีกอลฟ ตามหลักการแลวกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีผลตอผลงานท่ีได ถากระบวนการไมถูตองผลงานก็ออกมาไมดีดวย ดังนั้นการเรียนการสอนท่ีเนนการ
ปฏิบัติ ครูผูสอนจึงจําเปนตองวิเคราะหงานใหเหมาะสมกับเวลาและความสามารถของนักเรียนดวย  

การเรียนทักษะทางกีฬาเปนรากฐานท่ีสําคัญของการเรียนวิชาพลศึกษา ครูพลศึกษาหรือนักพลศึกษา
สามารถสมรรถภาพ ระดับความสามารถ หรือขอบกพรองของนักเรียนหรือนักกีฬาได โดนการใชแบบทดสอบ
ทักษะทางกีฬาเปนเครื่องมือในการดาเนินการ ขอมูลท่ีไดมานามาใชเปนประโยชนในการแบงกลุมของนักเรียนเปน
พื้นฐานในการพิจารณาคะแนนหรือผลการเรียน หรือในการคัดเลือกนักกีฬา และเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในครั้งตอไป  

อุทัย สงวนพงศ (๒๕๓๖ : ๑๑-๕๑ ) ทักษะเฉพาะตัวในการเลนวอลเลยบอล จะตองเรียนรูและทําความ
เขาใจใหถูกตอง เพราะการมีพื้นฐานการเลนท่ีดีและถูกตองยอมทําใหประสบผลสําเร็จในการเลนข้ันสูงตอไป 
ทักษะเบ้ืองตนของการเลนวอลเลยบอล ประกอบดวย 

๑).  การยืนในทาเตรียมพรอม 
๒.)  การเคล่ือนท่ีเพื่อเลนลูกบอล 
๓.)  การเลนลูกดวยมือลาง 
๔.)  การเลนลูกดวยมือบน 
๕.)  การเสิรฟ 
๖.)  การตบ 
๗.)  การสกัดกั้น 
 
 
 
 



๑๖ 

 

คําศัพทเฉพาะท่ีเปนสื่อความหมาย 
เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับศัพทเฉพาะท่ีเปนส่ือความหมาย ซึ่งเปนท่ีรูจัก 

ในวงการกีฬาวอลเลยบอล ดังนี ้
การเลนลูกดวยมือลางหรือสองมือลาง   เปนการเลนลูกโดยใชแขนทอนลางของท้ังสองมือบังคับหรือสง

ลูกบอลใหไปยังทิศทางหรือตําแหนงท่ีตองการจะใชคําวา “อันเดอร” หากเลนดวยมือเดียวจะใชคําวา “อันเดอรลูก
บอลดวยมือเดียว” 

การเลนลูกดวยมือบนหรือการแตะลูกชูลูก   เปนการเลนลูกโดยใชนิ้วมือท้ังสองมือหรือมือเดียวบังคับ
หรือสงลูกบอลใหไปยังทิศทางหรือตําแหนงท่ีตองการจะใชคําวา “เซ็ท” 

การสกัดก้ัน เปนการกระทําของผูเลนท่ีอยูชิดตาขายเพื่อปองกันลูกบอลท่ีจะมาจากฝาย 
ตรงขาม โดยกระทําสูงกวาระดับสูงสุดของตาขายจะใชคําวา “บล็อก” เนื่องจากการเลนลูกดวยมือลาง การเลนลูก
ดวยมือบน การเสิรฟ การตบและการสกัดกั้นนั้น  มีทักษะและเนื้อหาสําคัญ จึงจะขอกลาวโดยละเอียดในตอน
ตอไป 

 

การเคลื่อนท่ีเพือ่เลนลูกบอล 
ลักษณะของการเคล่ือนท่ีการเคล่ือนท่ีเพื่อเลนลูกบอลเปนความสามารถอยางหนึ่งของผูเลนท่ีจะเคล่ือนท่ี

ไปรับลูกบอลหรอื แมกระท่ัง ในการตบลูกบอล คนสวนมากคิดวาผูเลน ท่ีวิ่งเร็วจะเคล่ือนท่ีไดเร็ว  แตความจริง
แลวการเลนวอลเลยบอลคนท่ีวิ่งเร็วอาจจะเคล่ือนไหวไดชาก็ได เพราะขณะท่ีเลน 
บางครั้งลูกบอลพุงมาเร็วบางครั้งก็ชา จุดท่ีลูกบอลตกก็ไมแนนอน การเคล่ือนท่ีไปรับลูกบอลบางครั้งก็วิง่ไป
ขางหนา บางครั้งก็ถอยหลัง บางครั้งก็ไปทางดานขางๆ ตัว 

ลักษณะการเคลื่อนท่ีเพื่อเลนลูกบอล มีดังนี้ 
๑.) การเคล่ือนท่ีไปดานหนา ประกอบดวยการกาวเทา การวิ่ง การพุงตัว การสไลดตัวไปกับพื้น 
๒.) การเคล่ือนท่ีไปดานขาง ประกอบดวยการกาวเทาไปดานขาง การกาวไขวเทาการสไลดเทา  

การพุงตัวไปดานขางเขาหาลูกบอลและการมวนตัว 
๓.) การเคล่ือนท่ีไปดานหลัง ประกอบดวยการกาวถอยหลัง การสไลดเทาการหมุนตัวกลับแลว 

พุงเขาหาลูก 
สิ่งสําคัญในการเคลื่อนท่ี  มีดังนี ้

           ๑.) ความเร็วในการตัดสินใจ   ความเร็วในการตัดสินใจเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกในการ เคล่ือนท่ีเพราะ
เปนความสามารถของโสตประสาท ผูเลนบางคนสามารถเคล่ือนท่ีรับลูกตบจากฝายตรงขามไดทันที  บางคนลูกตก
ทางหนึ่งแตกลับวิ่งไปอีกทางหนึ่ง จึงควรฝกมากๆ และควรฝกในตอนตนช่ัวโมงของการฝก 
  ๒.) ความสามารถในการถายน้ําหนักตัว การถายน้ําหนักตัวไดเร็วหรือชาข้ึนอยูกับทายืน 
เตรียมพรอมท่ีดีดวย การยืน ขยับเทาตลอดเวลาจะเคล่ือนท่ีไดเร็วกวาการยืนดวยเทานิ่งๆ กอนท่ีจะถายน้ําหนักตัว
ไปยังทิศทางใด ทิศทางหนึ่งจะตองยืนใหน้ําหนักตัวตกอยูตรงกลางระหวางเทาท้ังสองตลอดเวลา ความเร็วของการ
เคล่ือนท่ีข้ึนอยูกับความสามารถในการถายน้ําหนักตัวซึ่งม ี ๒ ลักษณะ คือ 

     ๒.๑)  การถายน้ําหนักตัวไปในทิศทางตรงขาม 
     ๒.๒)  ไมมีการถายน้ําหนักตัวไปดานใดดานหนึ่ง 

 

 การถายน้ําหนักตัวไปในทิศทางตรงขาม เริ่มตนดวยทายืนเตรียมพรอมน้ําหนักตัวอยูกลางระหวางเทาท้ัง
สองตลอดเวลา ถาจะเคล่ือนท่ีไปทางซายมือใหถายน้ําหนักตัวมาทางขวากอน โดยใหน้ําหนักตัวท้ังหมดตกอยูท่ีเทา
ขวา จะไดมีแรงถีบตัวท่ีจะเคล่ือนท่ีไปทางซาย แลวจึงกาวเทาซายนําออกไป 
 



๑๗ 

 

 
การเคลื่อนท่ีโดยไมมีการถายน้ําหนักตัวไปดานใดดานหนึ่ง  

เปนลักษณะการเคล่ือนท่ีอีกแบบหนึ่ง ถาจะเคล่ือนท่ีไปทางไหนก็ใหถายน้ําหนักตัวไปยังเทานั้นแลวกาวอีก
เทาหนึ่งไป เชน จะเคล่ือนท่ีไปทางซายมือ ก็ใหถายน้ําหนักตัวไปยังเทาซายท้ังหมด แลวกาวเทาขวานําออกไป 

 
ความถ่ีของการกาวเทา 
การกาวเทาท่ีมีความถ่ีสูงยอมเคล่ือนท่ีไดเร็ว จึงจําเปนตองฝกมากๆ เชน  การวิ่งสลับเทาเร็วๆ อยูกับท่ี 

หรือการวิ่ง การสไลดเทา การไขวเทาระยะทางใกลๆ แตตองเคล่ือนท่ีเร็วๆ ซึ่งกาวแรกของเทาตองกาวส้ันๆ เพราะ
ถากาวแรกจะทําใหน้ําหนักตัวมาขางหลัง จึงเคล่ือนท่ีไดชา แตถากาวแรกส้ันการถายน้ําหนักตัวจะไปขางหนา จึง
ทําใหการเคล่ือนท่ีไดเร็วกวา 

ความแข็งแรงของขอเทาและขอเขา 
ความแข็งแรงของขอเทาและขอเขาข้ึนอยูกับแรงถีบ ถาขาหลังมีแรงถีบมากจะเคล่ือนท่ีไดเร็ว จึงควรฝก

โดยการวิ่งยกเขาสูงและกาวยาว ๆ 
ความชํานาญในการฝกซอม 
ซอมมากๆ ในการกาวเทาจนเกิดความชํานาญทําใหเคล่ือนท่ีไดเร็ว  การฝกกาวเทาตองฝกหลายๆ แบบ 

เชน การวิ่ง การไขวเทา การสไลด การวิ่งโหยงๆ  และกาวยาวๆ ถีบตัวใหไปไกลๆ เปนตน 
 

หลักการสอนทักษะกีฬาวอลเลยบอล  
 

ผาณิต นิลมาศ. (๒๕๒๗ : ๓๖) ไดเสนอแนะหลักการสอนทักษะกีฬาวอลเลยบอลไววา ในการสอนทักษะ
กีฬาโดยท่ัวไปอาศัยหลักท่ีคลายคลึงกัน นั่นคือ ผูจะตองรูจักวิธีแบงแยกข้ันตอนในการสอนประกอบหลักการ ซึ่ง
ผูเช่ียวชาญทางการสอนกีฬาใหความเห็นไวหลายประการ เชน  

๑. การสอนควรเริ่มทักษะท่ีงายไปสูทักษะท่ียากตามลําดับ  
๒. ควรเริ่มฝกหัดแตนอยแลวคอย ๆ เพิ่มประมาณข้ึนเรื่อย ๆ  
๓. ควรฝกหนักและเบาสลับกันอยางละวัน มิใชฝกหนักติดตอกันหลาย ๆ วัน  
๔. ในการฝก ๑ อาทิตยควรมีวันหยุด ๑ – ๒ วัน เพื่อการผอนคลายประสาทและกลามเนื้อ  
๕. ควรเริ่มฝกหัดต้ังแตเด็กเพราะเปนชวงเวลาท่ีรางกายกําลังเจริญเติบโตสมองแจมใสเหมาะแกการเรียนรู

หรือรับการถายทอด  
๖. ควรกําหนดระยะเวลาในการฝกซอมแตละวันใหเหมาะสมกับเพศและวัย ตลอดจนสมรรถภาพทางกาย

ของนักกีฬา  
๗. ตองรูจักการใชจิตวิทยาเพื่อการจูงใจนักกีฬา หรือเราใจใหเกิดความมุมานะท่ีจะเอาดีในทางกีฬาใหได  
ในการสอนวอลเลยบอลก็อาศัยหลักการดังกลาวขางตน แตจะตองเนนถึงวิธีการแบงแยกข้ันตอนในการ

สอนท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เพราะการสอนท่ีถูกวิธี ถูกหลักการจะชวยใหนักกีฬามีการพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วใน
ระยะเวลาอันส้ัน ในการแบงแยกข้ันตอนท่ีจะกลาวตอไปนี้เปนการแบงแยกข้ันตอนในการสอนทักษะตาง ๆ ของ
การเลนวอลเลยบอลแตละทักษะ เชน ทักษะ การเสิรฟ การตบ การเลนลูกสองมือลาง การเซต และการสกัดกั้น 
เปนตน  

 
 
 



๑๘ 

 

หลักการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาวอลเลยบอล  
 

เนวิลล (Neville, ๑๙๙๐ : ๗) ไดกลาวถึงหลักการเคล่ือนไหวท่ัวไปท่ีนํามาประยุกตใชกับทักษะกีฬา
วอลเลยบอลไวดังนี ้ 

๑. เมื่อขณะเคล่ือนไหว ตองใหลูกอยูระหวางผูเลนกับตาขาย ยกเวนผูเลนตาแตงมือเซต  
ท่ีจะตองอยูระหวางลูกบอลกับตาขาย  

๒. ใหเคล่ือนไหวตามทิศทางลูกบอลตลอดเวลา  
๓. จะตองเคล่ือนไหวไปสูตําแหนงการเลนลูกบอลกอนลูกบอลจะมาถึง  
๔. ควบคุมการเคล่ือนไหวไปหาลูกบอลดวยเทาเสมอ  
ทาทางในการเลนกีฬาวอลเลยบอล มีความแตกตางอยู ๓ ระดับ คือ  
๑. ระดับตํ่า ผูเลนจะตองพุงตัว ลมหรือมวนกล้ิงไปกับพื้นเพื่อรับลูกจากการรุกของคูตอสู  
๒. ระดับกลาง ผูเลนจะตองเลนลูกเสิรฟ การสงลูกดวยแขนทอนลาง และการเลนลูกเหนือศีรษะท่ีใหไดผล  
๓. ระดับสูง ทาทางท่ีใชเลนเมื่อกระโดดตบรุกคูตอสู สกัดกั้น และกระโดดเซต  
 

ตอนท่ี ๒  ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล  
๒.๑  ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล  หมายถึง ความสามารถท่ีรางกายสามารถปฏิบัติ หรือ

กระทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งอยางชํานาญ คลองแคลว ท้ังนี้จากการฝกฝนหรือประสบการณท่ีไดเคยปฏิบัติมาในการเลน
กีฬาวอลเลยบอล ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอลประกอบดวยทักษะตางๆ ดังตอไปนี้   

- การเลนลูกสองมือลาง (Under)  
- การเลนลูกสองมือบน (Set)  
- การเสิรฟ (Serve)  
- การตบ (Spike)  
- การสกัดกั้น (Block) 

  และนอกจากนี้พิชิต ภูติจันทร. (๒๕๓๕ : ๑๔ – ๓๗) ไดแบงทักษะของกีฬาวอลเลยบอลไว  
๒ สวน คือ  

๑. ) ทักษะและเทคนิคข้ันพื้นฐานเปนบทเรียนเร่ิมตน สาหรับผูท่ีเริ่มฝกหัดวอลเลยบอลเพื่อเปนการ
วางรากฐานท่ีถูกตองของวอลเลยบอลใหกับผูเลนท่ีจะกาวไปสูการเรียนรูทักษะและเทคนิคข้ันสูงตอไป ทักษะและ
เทคนิคข้ันพื้นฐานของกีฬาวอลเลยบอลประกอบดวย  

     ๑.๑) การเสิรฟ Serving: หลักการสําคัญสองประการท่ีจะทาใหการเสิรฟประสบความสําเร็จคือ การ
ทรงตัวและการโยนบอล รักษาการทรงตัวใหดีขณะเสิรฟบอล การเสิรฟ เปนทักษะแรกท่ีเกิดในการแขงขัน
วอลเลยบอล และเปนทักษะการรุกอยางหนึ่งท่ีสามารถทาคะแนนไดทันที (Scoring skill) ประสิทธิภาพของลูก
เสิรฟสงผลตอการแขงขันมาก การเสิรฟจึงเปนทักษะหนึ่งท่ีสําคัญมากในการฝกซอมวอลเลยบอลในทุกระดับ ไมวา
จะเปนระดับเริ่มตนหรือระดับสูง การเสิรฟเปนทักษะท่ีเรียนรูไดเร็วและงาย แตกตางจากทักษะอื่น ลูกเสิรฟท่ีมี
พลังและประสิทธิภาพสามารถขมขวัญคูแขงขันและชิงความไดเปรียบเปนผูคุมเกมการเลนไดดวย การเสิรฟ
สามารถแบงไดเปน 5 ลักษณะ  คือ การเสิรฟมือลาง (Underhand) การเสิรฟมือบน (Overhand) การเสิรฟบอล
ลอย (Float) การกระโดดเสิรฟบอลลอย (Jump Float) การกระโดดเสิรฟตบ (Jump Serve)  
          ๑.๒ ) การสงลูก เลนลูกมือลาง passing : (หรือท่ีเรียกกันวาลูกอันเดอร)เปนหัวใจสําคัญของการเลน
วอลเลยบอล การเลนลูกมือลางไดดีทาใหวอลเลยบอลสนใจและนาต่ืนเตน หลักการสําคัญ ๒ ประการคือ 
 



๑๙ 

 

หนึ่งเคล่ือนท่ีอยางรวดเร็วไปยังตําแหนงท่ีจะเลนบอล เพื่อใหมีเวลาสาหรับการเลน   your thumbs push  
down. ลูกบอลจะอยูดานหนาระหวางไหลท้ังสองขาง ยอตัวใหตํ่า เทาขางหนึ่งอยูดานหนาอีกขางอยูดานหลัง
ขนานกัน ขณะสัมผัสบอลแขนตองตึงกดนิ้วโปงท้ังสองขางช้ีลงพื้นจะชวยใหแขนตึง จะทําใหบอลสะทอนลอยสูง 
การสงลูกจะใชการยืดตัวสงบอลโดยใชแขนเปนแทนสงบอล ไมไดใชตีบอล จําไววาใชลําตัวสงแรงในการเลนบอล  

     ๑.๓ ) การเซ็ต Setting: เปนทักษะท่ียากทักษะหนึ่งในการเลนทักษะนี้มีความจาเปนสูงสุดสาหรับผู
เลนตาแหนงตัวเซ็ต แตท้ังนี้ท้ังนั้นผูเลนท่ีไมไดเปนตัวเซ็ตก็จําเปนตองฝกทักษะนี้ดวยเชนกัน หลักการท่ีสําคัญใน
การเลนคือเคล่ือนท่ีเขาหาบอลอยางรวดเร็ว ใหบอลอยูเหนือศีรษะ และทาทางการเซ็ตจะตองใหถูกตอง การเซ็ต
เปนเทคนิคท่ีหากทาไมถูกตองอาจจะกลายเปนการเลนท่ีผิดกติกาไดทาใหเสียคะแนน การเซ็ตมีหลายลักษณะเชน 
การเซ็ตไปดานหนา ดานหลัง กระโดดเซ็ต หรือเคล่ือนท่ีเซ็ต  

      ๑.๔)  การตบ Hitting: การตบเปนทักษะท่ีนาต่ืนเตนผูเลนสวนใหญจะชอบทักษะนี้มากท่ีสุด ผูเลน
ใหม ๆ มักชอบการตบวอลเลยบอล และสวนใหญชอบสไตลการตบแบบรุนแรง แตหลักการท่ีสําคัญในการตบไมได
อยูท่ีความรุนแรงแตข้ึนอยูกับการกาวกระโดเพื่อตบบอล ในการเขาตบบอลก็ยังมีหลายแบบเชน แบบ ๒, สเตป ๓, 
สเตป ๔, สเตป ๕   นอกจากนั้นแลวลักษณะการตบยังมีหลายเทคนิคเชน การตบบอลเร็ว การตบบอลหัวเสา การ
ตบบอลกลาง การตบบอลจากแดนหลัง ส่ิงท่ีควรจาคือการตบบอลหนักสามารถทาคะแนนได การตบเบา หรือ
หยอด ก็สามารถทาคะแนนไดเชนกัน ดังนั้นผูเลนตองฉลาดวาจะเลือกเลนการตบแบบใดในสถานการณใด  

    ๑.๕ ) การสกัดกั้นฺ Blocking: เปนทักษะสามารถแบงไดเปนสองประเภท คือการสกัดกั้นสวนบุคคล
และการสกัดกั้นเปนทีม ๒ หรือ ๓ คน ส่ิงแรกท่ีตองจดจาคือขณะทาการสกัดกั้นตองไมสัมผัสแถบบนของตาขาย 
กระโดดใหสูงท่ีสุด อานการรุกของคูตอสูใหได การสกัดกั้นยังมีหลายรูปแบบเชน การสกัดกั้นโดยตรง การเคล่ือนท่ี
สกัดกั้นดานขาง เปนตน  

    ๑.๖ ) การรับ Defense: ผูเลนสวนใหญไมคอยสนใจเรื่องการรับ (Defense) อันท่ีจริงแลวการรบัเปน
หัวใจสําคัญอยางหนึ่งท่ีนาไปสูชัยชนะในเกมวอลเลยบอล การรับหรือการปองกันท่ีดีสามารถยับยั้งการรุกได ทีมท่ีมี
กลยุทธท่ีดีในการรับและสามารถปรับเปล่ียนการรับไปเปนรุกจะทาใหทีมสามารถประสบชัยชนะได ขอแนะนา
บางอยางสาหรับการรับคือขณะรับบอลตัวจะตองตํ่า ทําไมอยูตํ่า ก็เพราะจะทําใหสามารถเคล่ือนท่ีรับบอล (Dig) 
กอนท่ีบอลจะสัมผัสกับพื้น การรับบอลมีหลายรูปแบบการจะรับบอลลักษณะใดก็ข้ึนอยูกับลักษณะของบอลท่ีจะรับ 
ความชํานาญในทักษะสวนบุคคล  

     ๑๗. ) การเคล่ือนท่ี: การเคล่ือนท่ีเปนสวนหนึ่งของเกมวอลเลยบอล และเปนหลักพื้นฐานสําคัญในการ
รับ ทักษะการเคล่ือนท่ีตาง ๆ เชนการสไลดดานขาง การกาวดานขาง การกาวเคล่ือนท่ีดานหนา ดานหลัง การ
เคล่ือนท่ีแบบตาง ๆ เหลานี้เราสามารถนาไปฝกรวมกับการอบอุนรางกาย อยางไรก็ตามทักษะตาง ๆ เหลานี้สําคัญ
สําหรับนักกีฬาวอลเลยบอล และจําเปนตองฝกซอมการเคล่ือนท่ีอยูเสมอ  

 
๒) ทักษะและเทคนิคข้ันสูงของกีฬาวอลเลยบอล เปนบทเรียนท่ีจะชวยสงเสริมผูเลนวอลเลยบอลได

ประสบความสําเร็จข้ันสูงสุดในการเลนวอลเลยบอล การเรียนรูทักษะและเทคนิคข้ันสูงสุดของกีฬาวอลเลยบอลให
บังเกิดผลดี ผูเรียนจะตองผานการฝกทักษะและและเทคนิคข้ันพื้นฐานมาตามลําดับ สาหรับทักษะและเทคนิคข้ัน
สูงของกีฬาวอลเลยบอลท่ีสําคัญมีอยู ๔ ประการคือ  

 
๒.๑) การตบ  
๒.๑) การสกัดกั้น  
๒.๓) การปองกัน  
๒.๔) การเลนเปนทีม  



๒๐ 

 

 
๒.๒  ทักษะการเลนสองมือลางหรือการอันเดอรลูกบอล 
 

              การเลนสองมือลางหรือการอันเดอร (Underhand)เปนวิธีการเลนลูกบอลมาขางหนาโดยใชแขนทอน
ลางของท้ังสองมือบังคับหรือสงลูกบอลใหไปยังทิศทางหรือตําแหนงท่ีตองการถายืนอยูเฉยๆ จะรับลูกไมได ตอง
กาวเทาขางใดขางหนึ่งไปขางหนา ยอตัวลงตํ่า ใหน้ําหนักตัวตกท่ีเทาหนา การเลนแบบนี้เปนปจจัยสําคัญของการ
เลนวอลเลยบอลอีกอยางหนึ่ง เพราะพื้นฐานการเลนทีมท่ีดีนั้นผูเลนจะตอง เลนลูกมือลางไดดีกอน เนื่องจากเปน
เทคนิคหรือวิธีการรับลูกท่ีมาจากฝายตรงขามในลักษณะท่ีคอนขางแรง เชน ลูกเสิรฟ หรือลูกตก หรือลูกท่ีมา
ลักษณะตํ่า แตในบางโอกาสการเลน ลูกมือลางนี้อาจจะตองใชมือเดียวก็ไดตามแตโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน 
 
หลักสําคัญในการเลน สองมือลาง 

๑.) การยืนเตรียมพรอมมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
                (๑.๑) ยืนแยกเทาออกประมาณ ๑ ชวงไหลหรือกวางกวาเล็กนอย ปลายเททาท้ังสองเสมอกันหรือเทา
ใดเทาหนึ่งอยูขางหนา 
                (๑.๒) ยอเขาลงใหหัวเขาเลยปลายเทาเล็กนอย หัวไหลอยูในแนวระของเขา 
                (๑.๓) ยกสนเทาข้ึนเล็กนอย น้ําหนักตัวอยูท่ีปลายเทาท้ังสองขาง 
                (๑.๔) ยกมือท้ังสองข้ึนเหนือเขา ตามองท่ีลูกบอล  (ดังภาพในหนาถัดไป) 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี ๑.  การยืนเตรียมพรอมเลนลูกมือลาง 
(ท่ีมา:  เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔) 

 
         ๒) การจับมือหรือประสานมือ การจับมือหรือประสานมือเปนวิธีท่ีจะทําใหมือ ท้ังสองขางชิดติดกันมีอยู ๓ 
ลักษณะ ดังนี้ 
              (๒.๑) โดยวิธีซอนมือ (ภาพ ก) 
              (๒.๒) โดยวิธีโอบหมัด (ภาพ ข) 
              (๒.๓) โดยวิธีกํามือท้ังสองขางชิดกัน (ภาพ ค) 



๒๑ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี ๒. การจับมือหรือประสานมือ 
(ท่ีมา:  เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔) 

 
         ๓.) จุดสัมผัสลูกบอล บริเวณท่ีถูกลูกบอล คือ บริเวณต้ังแตขอมือข้ึนมาถึงเกือบถึงบริเวณขอศอกของแขน
ดานหนาท้ังสองแขนพรอมๆ กัน (ดังภาพ) 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๓. จุดสัมผัสลูกบอล 

(ท่ีมา:  เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔) 
 

 
ลักษณะการเลนลูกอันเดอร 
         ๑.) การอันเดอรดานหนา การอันเดอรลูกบอลดานหนามักจะใชเลนมากกวา ลูกอันเดอรอื่นๆ การอันเดอร
ลูกใหพุงไปขางหนาดวยสองมือลางนี้ มุมของแขนท้ังสองขณะตีลูกประมาณ ๔๕ องศา หรือขอมือยกสูงข้ึนมา
ประมาณระดับเอว 

 
ภาพประกอบท่ี ๔.   การอันเดอรดานหนา 

(ท่ีมา:  เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔) 



๒๒ 

 

ตอนท่ี  3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

นายณรงค เอมซบุตร (๒๕๕๒ : บทคัดยอ)  การแกปญหานักเรียนขาดทักษะกีฬาวอลเลยบอล การเลน
ลูกสองมือลาง  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อฝกทักษะแกไขปญหานักเรียน ขาดทักษะวอลเลยบอลการเลนลูก
สองมือลาง มีทักษะดีข้ึน  ๒) เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วอลเลยบอลท่ีสูงข้ึน ฝกทักษะกีฬา
วอลเลยบอลวิชา ๓) เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนในแตละคาบเวลาสอนใหเปนท่ีสนใจและเกิดความสนุกสนานระหวาง 
การเรียนและการฝก    การวิจัยครั้งนี้ประชากร คือ นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ระดับช้ัน ปวช. ๑ 
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ จํานวน ๒๐ คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนวิชาพล
ศึกษาวอลเลยบอล โดยเนนการใชแบบฝกทักษะ แบบทดสอบการเลนลูกมือลาง ๒ แบบทดสอบ ซึง่แบบทดสอบ
นามาจากผลการวิจัยการทดสอบทักษะกีฬามาตรฐานของนักเรียนไทย ใชทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะและหลัง
การใชแบบฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลแบบสอบถามและแบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในแตละแบบฝกทักษะ 
ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนวิชาพลศึกษาวอลเลยบอล จากการใหผูเช่ียวชาญและผูบริหารตรวจสอบ ปรากฏวา
ใชไดเหมาะสม ผลการทดสอบตามแบบทดสอบวิชา ใน ๕ รายการ คือ การเลนลูกมือลาง การเสิรฟ การตบ และ
การสกัดกั้น กอนใชแบบฝกทักษะ และหลังการใชแบบฝกทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ P* < 
๐.๐๕ ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะ เห็นวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
ชวยใหการเรียนและการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลดีข้ึน  
 
 นางพิชามณศ สุภา(๒๕๕๒ : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษา เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบ
แบบฝกทักษะกลุมสาระ การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ วัตถุประสงค
ของการศึกษา  เพื่อ ๑) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐  ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ท่ีมีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง วอลเลยบอล  กลุมตัวอยาง เปน
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบานโคกสูงคูขาด อําเภอหนองกี ่สังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต ๓ จํานวน ๔๑ คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา คือ  แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ จํานวน ๑๓ แผน 
แบบฝก ๔ ทักษะ จํานวน ๑๒ แบบฝก คาความเหมาะสมของผูเช่ียวชาญเฉล่ียโดยรวมมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วอลเลยบอล เปนแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ ๔ ตัวเลือก จํานวน ๔๐ 
ขอ มีคาความยาก (P) ระหวาง ๐.๕๕ ถึง ๐.๘๐ และคาอํานาจจําแนก (B) ระหวาง ๐.๒๐ ถึง ๐.๖๐ คาความ
เช่ือมั่น (rcc) เทากับ ๐.๙๓ แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ ท่ีมีตอการเรียนดวย
แบบฝกทักษะท้ัง ๔ ทักษะ ทักษะละ ๕ ขอ โดยใชขอคําถามลักษณะเดียวกัน จํานวน ๒๐ คําถาม เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา ๕ ระดับ มีคาประเมินความสอดคลองขอคําถามกับพฤติกรรมของนักเรียน ท่ีผูเช่ียวชาญประเมิน
อยูระหวาง ๔.๓๓ ถึง ๕.๐๐ คุณภาพอํานาจจําแนกรายขอ (rxy) มีคาระหวาง .๕๑๘ ถึง .๙๕๓ คาความเช่ือมั่นท้ัง
ฉบับ (α) เทากับ .๙๗๓ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผล
การศึกษาคนควาปรากฏ ดังนี้ 

๑. แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ 
พลศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ มีประสิทธิภาพ (E๑/E๒) เทากับ ๘๓.๕๙/๘๗.๒๐ 
ซึ่งสูงกวาเกณฑ 

๒. คาดัชนีประสิทธิผลแบบฝกทักษะ (E.I.) เรื่อง วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  โดยรวมมีคาเทากับ 
๐.๖๙๙๐ แสดงวานักเรียนเรียนแลวมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ ๖๙.๙๐ 



๒๓ 

 

 
๓. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบฝกทักษะท้ัง ๔ ทักษะ เรื่อง 

วอลเลยบอล โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง 
วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒ มีประสิทธิภาพเหมาะสมทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงข้ึนมีทักษะ
วอลเลยบอลสูงข้ึนกวาพื้นฐานเดิม และนักเรียนมคีวามพึงพอใจมากท่ีสุด ครูผูสอนควรนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 
 ฟาลาตี  หมาดเตะ(๒๕๕๓ : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการใชเกมกิจกรรมพลศึกษา
ท่ีมีตอทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ รายวิชาชมรม โรงเรียนอนุบาล
สตูล  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนอนุบาลสตูล (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลในการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของ
นักเรียนกอนและหลังการฝกทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลควบคูกับฝกใชเกมกิจกรรมพลศึกษา 
 โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาเปนนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปท่ี ๔ ของโรงเรียนอนุบาลสตูล จํานวน 
๓๐ คน ท่ีเรียนในวิชาชมรมกีฬา ทําการฝก ๕ สัปดาห สัปดาหละ ๑ วัน ในคาบเรียนวิชาชมรม สําหรับเครื่องมือท่ี
ใชในการศึกษาเปนแบบทดสอบทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอล ของ รังเซลลและแลงก สถิติท่ีใชในวิเคราะห
ขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาความกาวหนา และการทดสอบทีแบบประชากรสองกลุมไมเปน
อิสระจากกัน 
 

ผลการวิจัยพบวา 
 ๑. คะแนนทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลกอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ  ๑๔.๕๓ และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ ๒.๒๖ สวนคะแนนหลังเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ ๑๗.๗๗ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ ๓.๑๐ 
นอกจากนี้นักเรียนมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ียเทากับ  ๔.๔๕ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ ๒.๓๔ ๒. ผล
การเปรียบเทียบทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลกอนและหลังการฝกทักษะควบคูกับการใชเกมพลศึกษา พบวา 
คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 



๒๔ 

 

บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้   เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค   เพื่อ   

๑.)ศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ  ๒๑๑๐๒  ของนกัเรียน ช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    ท่ีผูสอน
เปนผูจัดสรางข้ึน   ๒)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางคะแนนกอนและหลังฝกทักษะกีฬา
วอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    และ  ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  .  ผูวิจัยไดเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

งานวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้ 
 ประชากร และกลุมตัวอยาง ท่ีในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมเดียวกัน เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑   ภาค
เรียนท่ี ๒ / ๒๕๕๙ รายวิชา  พ ๒๑๑๐๒  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  มีจํานวนนักเรียน
ท้ังส้ิน ๔๖ คน  เลือกกลุมตัวอยางครั้งนี้โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๑. แบบประเมินทักษะการการเลนสองมือลาง 
          ๒. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชกิจกรรมการฝกทักษะการเลนสองมือลาง 

๓. อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลท่ีผูสอนดําเนินการจัดสรางข้ึนมาประกอบการจัดการเรียนรู 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ๑. ข้ันเตรียม 
      ๑.๑  ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีจําเปนตองในการศึกษา 

๑.๒  ช้ีแจงความสําคัญของกระบวนการศึกษาในครั้งนี้  แกนักเรียนกลุมท่ีใชในการทดลอง 
๑.๓  ซักซอมข้ันตอนการดําเนินการแกนักเรียนทุก คนท่ีเกี่ยวของ 

๒.  เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 
       ๒.๑  แบบประเมินทักษะการเลนสองมือลาง   
        ๒.๒ แบบแผนจัดการเรียนรู 
        ๒.๓  ตรวจสอบความพรอมของ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล     

  ๓. เตรียมนักเรียนท่ีเขารับการทดลอง ตามเงื่อนไขการทดลอง 

การวิเคราะหขอมูล 
          ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะห ดังนี้ 
          ๑. หาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความกาวหนา (ผลตางระหวางคะแนน
หลังกับกอนเรียน) 
          ๒. วิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยการทดสอบคา “ที”แบบ
ประชากรสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน 

 



๒๕ 

 

        สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล   
   

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉล่ีย( X )  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และคารอยละสถิติท่ีใช
ในการทดสอบสมมติฐาน  ใช  t-test  (Independent  Samples)   

๑.  สถิติพื้นฐาน  ไดแก  รอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน        

 

 ๑.๑  รอยละ  ( Percentage ) โดยใชสูตร ( บุญชม  ศรีสะอาด. ๒๕๔๕ : ๑๐๔) 
       

      p   = 
N

f
 ×   ๑๐๐ 

 
   เมื่อ P    แทน  รอยละ 
     f   แทน  ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
     N   แทน  จํานวนความถ่ีท้ังหมด  
 

 ๑.๒  คาเฉล่ีย (Mean) โดยใชสูตร(บุญชม   ศรีสะอาด. ๒๕๔๕ : ๑๐๕) 

      x   = 
N

x∑
 

 
    เมื่อ X    แทน  คาเฉล่ีย 
     ∑X   แทน  ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 
     N   แทน  จํานวนคนในกลุม 
 
 
  ๑.๓   คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  โดยใชสูตร  ดังนี้   
(บุญชม   ศรีสะอาด. ๒๕๔๕ : ๑๐๗) 

      S.D.   =   
1)n(n

fX)(fXn 22

−

− ∑∑
 

    

   เมื่อ     S.D.      แทน  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
     f           แทน  ความถ่ีของขอมูลแตละช้ัน 
     X           แทน  คะแนนแตละตัว 
     n           แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 

     ∑          แทน   ผลรวม 
 
 



๒๖ 

 

 
  

  ๒.  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน     
       เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช  t-test  
(Independent  Samples)  บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.   (๒๕๒๗:  ๑๔๑).  
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                   เมื่อ          t      แทน  คาสถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบ 
               x1

    แทน  คาเฉล่ียนักเรียนกลุมทดลอง 

                          x2
    แทน  คาเฉล่ียนักเรียนกลุมควบคุม   

                          s2

1
    แทน  ความแปรปรวนของกลุมทดลอง 

               s2

2
    แทน  ความแปรปรวนของกลุมควบคุม 

                           n1
   แทน  จํานวนนักเรียนทดลอง 

                           n2
   แทน  จํานวนนักเรียนกลุมควบคุม 

                           df     แทน  ช้ันของความอิสระ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 

 

 
 

บทท่ี  ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

         การศึกษาผลของการใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล   ท่ีมีผลตอการฝกทักษะสองมือลางของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ป
การศึกษา ๒๕๕๙ 
 
ผูวิจัยไดดําเนินการเปนลําดับข้ันตอนด้ังนี้ 
 ๑. ข้ันเตรียม 
      ๑.๑  ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ท่ีจําเปนตองในการศึกษา 

     ๑.๒  ช้ีแจงความสําคัญของกระบวนการศึกษาในครั้งนี้  แกนักเรียนกลุมท่ีใชในการทดลอง 
     ๑.๓  ซักซอมข้ันตอนการดําเนินการแกนักเรียนทุก คนท่ีเกี่ยวของ 
๒.  เตรียมเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

       ๒.๑  แบบประเมินทักษะการเลนสองมือลาง   
       ๒.๒ แบบแผนจัดการเรียนรู 
       ๒.๓  ตรวจสอบความพรอมของ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล     

  ๓. เตรียมนักเรียนท่ีเขารับการทดลอง ตามเงื่อนไขการทดลอง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๑. แบบประเมินทักษะการการเลนสองมือลาง 
          ๒. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชกิจกรรมการฝกทักษะการเลนสองมือลาง 

๓. อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลท่ีผูสอนดําเนินการจัดสรางข้ึนมาประกอบการจัดการเรียนรู 

การวิเคราะหขอมูล 
          ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะห ดังนี้ 
          ๑. หาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความกาวหนา (ผลตางระหวางคะแนน
หลังกับกอนเรียน) 
          ๒. วิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยการทดสอบคา “ที”แบบ
ประชากรสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 
 

ตารางท่ี ๑.  คะแนนเฉล่ียทักษะสองมือลางกอนและ หลังใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ของนักเรียน     
              ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด 
               จวนอุปถัมภ”จํานวน ๔๖  คน มีดังนี้ 

 

 n Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
คะแนนกอนใชอุปกรณ ๔๖ ๑ ๗ ๓.๔๑ ๑.๕๓ 
คะแนนหลังใชอุปกรณ ๔๖ ๒ ๑๓ ๖.๔๘ ๒.๗๙ 

       ความกาวหนา ๔๖ ๑ ๖ ๓.๐๖ ๑.๒๙ 

 
 จากตารางท่ี ๑  แสดงวา  คะแนนเฉล่ียทักษะสองมือลางกอนใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ของ
นักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล จํานวน ๔๖  คน มีคะแนนตํ่าสุด ๑  คะแนน
,สูงสุด ๗  คะแนน  มีคะแนนเฉล่ีย( X )  ๓.๔๑ ,  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ๑.๕๓  และ คะแนนเฉล่ียทักษะ
สองมือลางหลังใชอุปกรณ  มีคะแนนตํ่าสุด ๒  คะแนน,สูงสุด ๑๓  คะแนน  มีคะแนนเฉล่ีย( X )  ๖.๔๘ ,  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ๒.๗๙  ในสวนของคะแนนความกาวหนา  พบวา  ในระดับตํ่าสุด ๑  คะแนน,  สูงสุด ๖  
คะแนน  และมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ีย( X )  ๓.๐๖,  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)  ๑.๒๙     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
ตารางท่ี ๒.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลนสองมือลางกอนและหลังการใช ชุดฝก ๕ ทักษะ

วอลเลยบอล  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล 
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 

 

คะแนน Mean 
Std. 

Deviation 
t df Sig. 

คะแนนกอนเรียน ๓.๔๑ ๑.๕๓ ๐.๐๒๔ ๔๕ .๐๐๐ 
คะแนนหลังเรียน ๖.๔๘ ๒.๗๙    

คา t  ท่ีนัยสําคัญ  .๐๕  ,  df = ๔๕  มีคาเทากับ  ๒.๐๑๔๑ 
P<.๐๕ 

 
คา t  ท่ีหาไดมีคา ๐.๐๒๔  นอยกวา คา t  จากตารางท่ีนัยสําคัญ = .๐๕  ,df = ๔๕  มีคา ๒.๐๑๔๑  

ดังนั้น ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลนสองมือลางกอนและหลังการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” พบวา คะแนนทักษะหลังเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๐ 

 

 
ตารางท่ี ๓.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช 

ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  .   
 

ท่ี รายการ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปร
ความหมาย 

๑. วัสดุและอุปกรณในการประดิษฐราคาถูก หาซื้อไดท่ัวไป ๓.๔๗ ๐.๘๑ ดี  
๒. เทคนิคในการประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก  แตไดผลดี ๓.๗๖ ๐.๕๙ ดีมาก 
๓. ส่ิงประดิษฐมีน้ําหนักและขนาด เหมาะสมกับการใชงาน ๒.๗๘ ๐.๘๓ ปานกลาง 
๔. รูปแบบของสิ่งประดิษฐมีความแปลกใหมและไมเหมือนใคร ๓.๘๘ ๐.๔๖ ดีมาก 
๕. ส่ิงประดิษฐเกิดจากความคิดริเริ่ม/สรางสรรค(มิไดเลียนแบบ) ๓.๑๗ ๐.๘๘ ดี 
๖. ข้ันตอนในการจัดเตรียมเพื่อการใชงาน งาย รวดเร็วไมยุงยาก ๒.๙๔ ๐.๙๓ ปานกลาง 
๗. การปรับเปล่ียนรูปแบบเพื่อการฝกทักษะ ทําไดสะดวก/ รวดเร็ว ๒.๙๔ ๑.๒๐ ปานกลาง 
๘. สามารถใชส่ิงประดิษฐเพื่อปรับปรุงทักษะนอกเวลาเรียนได ๒.๙๕ ๑.๐๑ ปานกลาง 
๙. นักเรียนไดรับความรูเก่ียวกับทักษะวอลเลยบอลมากข้ึน ๓.๘๑ ๐.๕๘ ดีมาก 

๑๐. ส่ิงประดิษฐชวยแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตรงกับจุดท่ีนักเรียนบกพรอง ๓.๔๙ ๐.๘๓ ดี 
๑๑. ส่ิงประดิษฐกระตุนใหนักเรียนอยากท่ีจะฝกทักษะมากยิ่งข้ึน ๒.๙๗ ๑.๐๒ ปานกลาง 
๑๒. หลังจากใชสิ่งประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีข้ึน ๓.๗๖ ๐.๖๒ ดีมาก 
๑๓. ส่ิงประดิษฐนอกจากจะพัฒนาทักษะแลวยังเกิดความสนุกสนาน ๒.๘๔ ๑.๐๐ ปานกลาง 
๑๔. ชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของออกกําลังกายมากข้ึน ๒.๘๙ ๑.๐๑ ปานกลาง 
๑๕. ส่ิงประดิษฐมีความแข็งแรง มีความปลอดภัยขณะใชงาน ๒.๘๓ ๐.๙๘ ปานกลาง 
๑๖. ส่ิงประดิษฐนี้สอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ๓.๓๓ ๐.๘๘ ดี 
๑๗. ส่ิงประดิษฐชวยใหรางกายแข็งแรง ชอบออกกําลังกายมากข้ึน ๒.๘๘ ๐.๙๙ ปานกลาง 

 
 

 จากตารางท่ี ๓  แสดงใหเห็นถึง  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะ
กีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล.  ในระดับดีมาก  ประกอบดวย  รูปแบบของการประดิษฐมี
ความแปลกใหมและไมเหมือนใคร,  นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากข้ึน, เทคนิคในการ
ประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก  แตไดผลดี,หลังจากใชส่ิงประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีข้ึน  คิดเปน
คะแนนเฉล่ีย  ๓.๘๘ ,๓.๘๑, ๓.๗๖ และ ๓.๗๖  ตามลําดับ  สวนในระดับดี ประกอบดวย  ส่ิงประดิษฐชวย
แกปญหาท่ีเกิดข้ึนตรงกับจุดท่ีนักเรียนบกพรอง, วสัดุและอุปกรณในการประดิษฐราคาถูก หาซื้อไดท่ัวไป, 
ส่ิงประดิษฐนี้สอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ ส่ิงประดิษฐเกิดจากความคิดริเริ่ม/สรางสรรค(มิได
เลียนแบบ) คะแนนเฉล่ีย ๓.๔๙, ๓.๔๗, ๓.๓๓ และ  ๓.๑๗  ตามลําดับ  นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 

บทท่ี  ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

          การศึกษาผลของการใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ท่ีมีผลตอการฝกทักษะสองมือลางของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” ปการศึกษา ๒๕๕๙  ในบทนี้จะกลาวถึงวัตถุประสงคของการวิจัย เครื่องมือในการวิจัย วิธีเก็บรวบรวม
ขอมูล วิธีวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

๑) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ  ๒๑๑๐๒   
ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล    ท่ีผูสอนเปนผูจัดสรางข้ึนมา  

 ๒)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนและหลังการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล 
โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล     

 ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดย
ใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  .   

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกัน เปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบาง 
มดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ปการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน ๔๖ คน 
 
ระยะเวลาในการทดลองการศึกษาวิจัย 
               ภาคการเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙  จํานวน ๖ คาบ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ๑. แบบประเมินทักษะการเลนวอลเลยบอล  สองมือลาง 
          ๒. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การฝกทักษะการเลนสองมือลาง 

 ๓.  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล. (ท่ีผูวิจัยเปนผูสรางข้ึนมา) 

 
การวิเคราะหขอมูล 
          ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลท่ีไดจากการทดสอบมาวิเคราะห ดังนี้ 
          ๑. หาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาความกาวหนา (ผลตางระหวางคะแนน
หลังกับกอนเรียน) 
          ๒. วิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยการทดสอบทีแบบประชากร
สองกลุมไมเปนอิสระจากกัน 



๓๒ 

 

 

สรุปผลการวิจัย  
๑. พัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ  ๒๑๑๐๒ ของ 

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  
จะเห็นไดจาก  คะแนนเฉล่ียทักษะการเลนลูกสองมือลางกอนเรียนมีคาเฉล่ียเทากับ ๓.๔๑ และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเทากับ ๑.๕๓ สวนคะแนนเฉล่ียหลังเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ ๖.๔๘ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 
๒.๗๙  นอกจากนี้นักเรียนมีคะแนนความกาวหนาเฉล่ียเทากับ ๓.๐๖ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ ๑.๒๙ 
 ๒.  ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลนสองมือลางกอนและหลังการใช ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา 
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” พบวา คะแนนทักษะหลังเรียนมีคาเฉล่ียสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .๐๕ 
 ๓.  ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช  
ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล.  ในระดับดีมาก  ประกอบดวย  รูปแบบของส่ิงประดิษฐมีความแปลกใหมและไม
เหมือนใคร, นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากข้ึน, เทคนิคในการประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก  
แตไดผลดี,หลังจากใชส่ิงประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีข้ึน  คิดเปนคะแนนเฉล่ีย  ๓.๘๘ ,๓.๘๑, ๓.๗๖ 
และ ๓.๗๖  ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล  
 การศึกษาผลของการใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ท่ีมีผลตอการฝกทักษะสองมือลาง

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙  รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบาง
มดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ปรากฏวา ผลการปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนทักษะสองมือลางจะเห็นได
วาคะแนนทดสอบปฏิบัติหลังเรียนจะสูงกวาคะแนนทดสอบปฏิบัติกอนเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความต้ังใจ
ในการฝกปฏิบัติ  และมีสมาธิในการปฏิบัติเปนอยางดี  จากการใชอุปกรณการฝก ๕  ทักษะวอลเลยบอล  ซึ่งเปน
นวัตกรรมทางการศึกษา ท่ีผูวิจัยประดิษฐข้ึนมา เพื่อแกปญหานักเรียนมีความบกพรองดานทักษะการเลน
วอลเลยบอล   เมื่อดูจากพัฒนาการแลวพบวา มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนจาก ๓.๔๑ เปน ๖.๔๘  คือมีพัฒนาการ
เพิ่มข้ึนเกือบรอยละ ๕๐ จัดอยูในข้ัน ดีมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ  นางพิชามณศ   สุภา(๒๕๕๒ : 
บทคัดยอ)ไดทําการศึกษา เร่ือง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะกลุมสาระ การเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  พบวา “ คาดัชนีประสิทธิผลแบบฝกทักษะ (E.I.) 
เรื่อง วอลเลยบอล ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๒  โดยรวมมีคาเทากับ ๐.๖๙๙๐ แสดงวา  นักเรียนเมื่อเรียนแลวมีความ 
กาวหนาในการเรียน คิดเปน รอยละ ๖๙.๙๐”  สอดคลองกับ นายณรงค เอมซบุตร (๒๕๕๒ : บทคัดยอ)  ไดทํา
การวิจัยเร่ือง  การแกปญหานักเรียนขาดทักษะกีฬาวอลเลยบอล การเลนลูกสองมือลาง  โดยใชแบบทดสอบ
กอนใชแบบฝกทักษะและหลังการใชแบบฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล    ผลการวิจัยพบวา    ความคิดเห็นของ
นักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะ เห็นวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะชวยใหการเรียนและการ
ฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลดีข้ึน กอนใชแบบฝกทักษะ และหลังการใชแบบฝกทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ P* < ๐.๐๕    
 
 
 



๓๓ 

 

 เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนและหลังการฝกทักษะสองมือลางของกีฬา
วอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    นั้น  พบวา  แตกตางอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .๐๕ แสดงให
เห็นวา  กอนการเรียนตามปกติและหลังการเรียนโดยใช(ส่ือ) อุปกรณนั้น  จะมีสวนชวยเสริมสรางและพัฒนาทักษะ
ไดดีข้ึนมากกวาไมใชอะไรชวย  หรือเรียนรูไปตามปกติหรือธรรมชาติของการเรียนรูแบบ 
ท่ัวไป ท้ังนี้การนําเอาส่ือและนวัตกรรมมาชวยฝกทักษะนั้น “ จะชวยยนระยะเวลาในการเรียนรูใหส้ันลง”  ท้ังนี้  
ส่ือตองมีคุณภาพและเหมาะสมกับผูเรียน  สอดคลองกับการวิจัยของ ฟาลาตี  หมาดเตะ(๒๕๕๓ : บทคัดยอ)  ได
ทําการศึกษา เร่ือง ผลของการใชเกมกิจกรรมพลศึกษาท่ีมีตอทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี ๔ รายวิชาชมรม โรงเรียนอนุบาลสตูล  เปนการนําเอาเกมพลศึกษา  มาเปนส่ือในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของนักเรียน  การวิจัย  พบวา  “การเปรียบเทียบทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลกอนและหลัง
การฝกทักษะควบคูกับการใชเกมพลศึกษา พบวา คะแนนเฉล่ียหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .๐๕”   

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช  
ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล. นั้น  พบวา อยูในระดับดีมาก  อาจเปนเพราะ  รูปแบบของสิ่งประดิษฐมีความ
แปลกใหมและไมเหมือนใคร, จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู  อยากทดลองใช ท้ังนี้  เพราะอุปกรณนี้  
ใชเทคนิคและวิธีการเรียบงาย  จึงดึงดูดความสนใจจากนักเรียนไดดี    อีกท้ัง  เปนอุปกรณท่ีเจตนาท่ีจะแกไข
ขอบกพรองทางดานทักษะของนักเรียนในการเลนวอลเลยบอล  ซึ่งเปนกีฬาท่ีกําลังเปนท่ีนิยมเปนอยางมาก  หาก
นักเรียนขาดหรือบกพรองทักษะนี้  ก็จะทําใหไมสามารถเลนวอลเลยบอลไดอยางสนุกสนาน   ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรูในช้ันเรียนนั้น จะตองเปนไปตามข้ันตอน  อยางนอยจะตองเริ่มจากงายไปหายาก  สอดคลองกับ  ผาณิต นิล
มาศ (๒๕๒๗ : ๓๖) ไดเสนอแนะหลักการสอนทักษะกีฬาวอลเลยบอลไววา ครูจะตองรูจักวิธีแบงแยกข้ันตอนใน
การสอนประกอบหลักการ ซึ่งผูเช่ียวชาญทางการสอนกีฬาใหความเห็นไวหลายประการ เชน “การสอนควรเริ่ม
ทักษะท่ีงายไปสูทักษะท่ียากตามลําดับ จะชวยใหนักกีฬามีการพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันส้ัน” 

ขอเสนอแนะ 
 การศึกษาผลของการใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ท่ีมีผลตอการฝกทักษะสองมือลางของนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ป
การศึกษา ๒๕๕๙   พบวา การใชนวัตกรรมประเภทอุปกรณประกอบการจัดการเรียนรู  จะชวยกระตุนให
นักเรียนเกิดการต่ืนตัว และกระตือรือรนท่ีจะเขารวมกิจกรรมมากข้ึน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนไดดีกวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

๑.  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
              ๑.๑  จากผลการวิจัยท่ีพบวาการใชส่ือ(นวัตกรรม)ในการจัดการเรียนรูในการจัดกิจกรรมพลศึกษาท่ีมี
ผลตอการพัฒนาทักษะการเลนลูกสองมือลาง  บอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑    ดังนั้นผูวิจัยและผูท่ี
เกี่ยวของควรวางแผนและฝกใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
              ๑.๒  การเก็บรวบรวมขอมูลควรใชระยะเวลาใหยาวนานกวาการทําวิจัยในครั้งนี้เพื่อขอมูลท่ีไดจะมี
ความคลาดเคล่ือนนอยท่ีสุด ขอมูลมีความนาเช่ือถือสามารถนําไปสนับสนุนงานวิจัยอื่นได 
     ๑.๓  ควรนําเอา(ส่ือ)ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    ไปใชกับโรงเรียนประถมศึกษา เพราะเปนการ
ปลูกฝงทักษะพื้นฐาน  มากกวาท่ีจะนําไปใชในระดับสูง  
 



๓๔ 

 

 

๒.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
              ๒.๑  ควรศึกษาการสรางแบบฝกประกอบการใช(ส่ือ) ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    เพื่อพัฒนา
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสรางความมั่นใจแกครูผูสอนอื่น ๆ ท่ีจะนําไปใชตอไป 
              ๒.๒  ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช(ส่ือ)ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    นี้ กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา ซึ่งมีความจําเปนท่ีจะตองปลูกฝงทักษะพื้นฐานเปนอยางมาก   
              ๒.๓   ควรต้ังคณะทํางานในการพัฒนารูแบบของนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนาไปสูการคาเชิงพานิชอันจะ
เปนการเสริมรายไดแกคณะทํางานหรือสถานศึกษาตอไป 

    ๒.๔  (ส่ือ)ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล    นี้  มีขนาดใหญ ควรมีการพัฒนารูปแบบท่ีเล็กลง แตมี
ประสิทธิภาพสูงเทาเดิมหรือมากกวา  เนื่องจาก  ทอ PVC  นั้น มีลักษณะเฉพาะท่ีสามารถดัดแปลง เปนอุปกรณ
ตาง ๆ ไดมากมายหลายชนิด  หรือใชเปนแนวทางการพัฒนาไปเปนเกมกิจกรรมพลศึกษา 
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๓๗ 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก 
การอบอุนรางกายและคลายกลามเน้ือหลังการฝกของกายบริหาร 

 
โปรแกรมการอบอุนรางกาย 

 
๑.  วิ่งรอบสนามวอลเลยบอล ๕ รอบ (วิ่งเหยาะ) 
๒.  บริหารขอตอ 
๓.  ยืนตรงแยกขาประมาณชวงไหลสองมือหงายประสานมือข้ึนไวเหนือศีรษะบิดซายขวา 
     ขางละหนึ่งนาที 
๔.  ยืนเอียงตัวซายขวา ขางละหนึ่งนาที 
๕.  ยืนไขวกมตัวจับขอเทา กมศีรษะชิดเขา คางไวหนึ่งนาที สลับเขา 
๖.  ยืนพับเขาไปดานหลังใชมือจับขอเทากดเขาหาสะโพก คางไวหนึ่งนาทีสลับ 

 
 

หมายเหตุ ทําทุกวันกอนฝกซอม ใชเวลา ๑๐ นาที ท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 

********************************************* 
 

โปรแกรมคลายกลามเนื้อหลังการฝกของกายบริหาร 
 

๑.  นั่งหมุนขอเทาท่ีละขาง 
๒.  นั่งเหยียดขา เหยียดแขนซาย มือขวาดึงแขนซายมาทางขวา คางไวหนึ่งนาทีสลับขาง 
๓.  นอนหงายยกขายกตัว ใชมือจับขอเทาท้ังสองขาง 
๔.  นอนหงายแยกขา กางแขนบิดลําตัวเอาเทาขวาแตปลายมือซาย เปล่ียนเปนดานตรงขามสลับกัน 
๕.  นอนคว่ําใชมือยันพื้น ดันตัวข้ึนเงยหนามากๆ 
๖.  นั่งทาเบญจางคประดิษฐแบบผูหญิง (นั่งทับฝาเทา) เอาตัวไปขางหลัง 
๗.  ยืนเอียงตัวไปทางซาย เหยียดแขนขวาขามศีรษะไปทางซาย เปล่ียนเปนดานตรงขามสลับกัน 
๘.  ประสานมือเหนือศีรษะทําทายืดตัวบิดลําตัวซายขวา 
๙.  ยืนสลัดขอมือขอเทา 
๑๐.  หายใจเขาแรงๆ ๒-๓ ครั้ง 
 
หมายเหตุ ทําทุกวันหลังฝกซอม ใชเวลา ๑๐ นาที ท้ังกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

 

********************************************* 



๓๘ 

 

 



๓๙ 

 

 



๔๐ 

 

ภาคผนวก  ข. 
แบบฝกทักษะสองมือลาง 

 
การฝกทักษะลูกสองมือลาง (Under hand) 

         ทักษะท่ี ๑   ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนในทาเตรียมตัวเลนลูกสองมือลาง จับมือตามความถนัดยืนหางกัน
ประมาณ ๒ เมตร แลวใหเพื่อนขวางลูกบอลใสแขน แลวผลัดเปล่ียนกันคนละ ๒๐ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 
๕.๐๑ การฝกลูกสองมือลาง 

ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗ 
 
         ทักษะท่ี ๒   ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกันประมาณ ๓-๔ เมตร แลวใหเพื่อนโยนลูกบอลใหเลนลูกสองมือ
ลางกลับไปยังเพื่อนแลวผลัดเปล่ียนกันคนละ ๒๐ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบท่ี ๕.๐๒ การฝกลูกสองมือลาง 
ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗ 

 



๔๑ 

 

         ทักษะท่ี ๓ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกันประมาณ ๓-๔   เมตร แลวใหเพื่อนโยนลูกบอลใหเลนลูกสองมือ
ลางกลับไปยังเพื่อน แตใหโยนลูกหางออกไปทางดานขางซาย ขวา แลวผลัดเปล่ียนกันคนละ ๒๐ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๕.๐๓  การฝกลูกสองมือลาง 

ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุติ, ๒๕๓๗ 
 
 

         ทักษะท่ี ๔ ใหนักกีฬายืนอยูหลังเสนเริ่มหางจากฝาผนังประมาณ ๒ เมตร แลวเลนลูกสองมือลางกระทบฝา
ผนังใหไดจํานวนครั้งมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพประกอบ ท่ี ๕.๐๔ การอันเดอรลูกบอลกับฝาผนัง 
ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗ 

 
 
 



๔๒ 

 

          
 
ทักษะท่ี ๕ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกันประมาณ ๓-๔ เมตร แลวใหเพื่อนโยนลูกบอลใหเลนลูกสองมือลางใหต้ัง
ลูกข้ึน ๑ ครั้ง แลวจึงสงลูกกลับไปยังเพื่อนและอีกคนท่ีเปนคูกันใหปฏิบัติเชนเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๕.๐๕ การฝกลูกสองมือลาง 

ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗ 
 

         ทักษะท่ี ๖ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกกันประมาณ ๓-๔  เมตร โตลูกบอลไปมาดวยการเลนลูกสองมือลาง 
พยายามบังคับลูกบอลอยาใหตกจนเกิดความชํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 
๕.๐๖ การฝกลูกสองมือลาง ๒ คน 
ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗ 

 
 
 



๔๓ 

 

 
         ทักษะท่ี ๗ ใหนักกีฬาจับคูกัน โตลูกบอลขามตาขายไปมา ดวยการเลนลูกสองมือลางพยายามบังคับบอล
อยาใหตกพื้นจนกวาจะเกิดความชํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๕.๐๗ การฝกลูกสองมือลาง ๒ คนขามตาขาย 
ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗ 

 
 
         ทักษะท่ี ๘ ใหแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน โตลูกบอลไปมาดายการเลนลูกสองมือลาง พยายาม บังคับบอลอยาให
ตกพื้นจนกวาจะเกิดความชํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี ๕.๐๘ การฝกลูกสองมือลาง ๔ คน 
ท่ีมา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗ 

 
 
 



๔๔ 

 

 
         ทักษะท่ี ๙ ใหนักกีฬายืนแถวตอนอยูในสนามแลว ใหเลนลูกสองมือลางสงไปใหผูเซต ผูเซตรับลูกบอลสงไป
ใหผูฝกเสร็จแลววิ่งไปตอแถวผูเลนลูกสองมือลาง ผูเลนลูกสองมือลางเลนเสร็จแลวไปตอแถวผูเซต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๕.๐๙  การฝกลูกสองมือลาง 

ท่ีมา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔ 
 
 

         ทักษะท่ี ๑๐ ใหนักกีฬาแบงออกเปนแถวตอน ๒ แถว หัวแถวยืนหันหนาเขาหากัน โตลูกบอลดวยการเลน
ลูกสองสองมือลางไปยังคนท่ีอยูตรงกันขาม แลววิ่งไปตอทายแถว จนกวาจะเกิดความชํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบท่ี 
๕.๑๐  การฝกลูกสองมือ

ลาง 
ท่ีมา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔ 

 
 
 
 
 



๔๕ 

 

 
       ทักษะท่ี ๑๑ ใหนักกีฬายืนเตรียมเลนลูกสองมือลาง โดยยืนเปนแถวตอน ๓ แถวคนหัวแถวท่ี ๑  
โยนลูกข้ึนแลวเลนลูกสองมือลางไปยังคนหัวแถวท่ี ๒ แลววิ่งไปตอทายแถวท่ี ๒ คนหัวแถวท่ี ๒ เลนลูกสองมือลาง 
ไปยังหัวแถวท่ี ๓ แลววิ่งไปตอทายแถวท่ี ๓ คนหัวแถวท่ี ๓ เลนลูกสองมือลางแลวไปตอทายแถวท่ี ๑ ฝกเชนนี้
จนกวาจะเกิดความชํานาญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี   การฝกลูกสองมือลาง 

ท่ีมา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔ 
 
 

         ทักษะท่ี ๑๒ ใหนักกีฬายืนเตรียมเลนลูกสองมือลางยืนอยูตรงกลาง โดยใหเพื่อนโยนบอลใหนักกีฬาเลนลูก
สองมือลางกลับมายังคน โยนบอลจนกวาจะเกิดความชํานาญ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ
ท่ี ๕.๑๒  การฝกลูกสอง
มือลาง 

ท่ีมา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔  
 
 
 
 
 



๔๖ 

 

 
         ทักษะท่ี ๑๓ ใหนักกีฬายืนเตรียมเลนลูกสองมือลาง โดยผูฝกสอนตบลูกบอลขามตาขายมาท่ีมุมสนาม ให
นักกีฬาเลนลูกสองมือลางสงลูกกลับไปยังมุมหนาขวาของสนาม จนกวาจะเกิดความชํานาญ      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบท่ี ๑๓  การฝกลูกสองมือลาง 

ท่ีมา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔ 
 
 
 
         ทักษะท่ี ๑๔ ใหนักไอๆกีฬาสองคนยืนหันหนาเขาหากัน โดยคนหนึ่งโยนลูกบอลไปใหเพื่อนเลนลูกสองมือ
ลาง แลววิ่งไปเซตลูกบอลใหเพื่อน เสร็จแลววิ่งถอยหลังมาเลนลูกสองมือลาง จนกวาจะเกิดความชํานาญ ปฏิบัติ
เชนนี้สลับกันไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 
๕.๑๔   การฝก

ลูกสองมือลาง ๒ คน 
ท่ีมา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔ 

 
 
 



๔๗ 

 

ภาคผนวก  ค. 
สรุปคะแนนกอน  หลังเรียน และคะแนนพัฒนาการ ของการฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ 

 
สรุปคะแนนกอนเรียน 

( X )  ๓.๔๑ ,  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ๑.๕๓  
ท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี ยอเขา จับมือ แขนตึง ยืดตัว ตรงเปา รวม 

๑.  ด.ช.กนกพล       พิวะศักด์ิ ๑ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ 
๒.  ด.ช.จิราวัฒนา     จารัตน ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๗ 
๓.  ด.ช.จิรัตน           โหมงพุฒ ๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓ 
๔.  ด.ช.จิรายุ           มิ่งชัยสวัสด์ิ ๔ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๑ 
๕.  ด.ช.จีรวัฒน        ศรีใจ ๕ ๐ ๒ ๑ ๑ ๐ ๔ 
๖.  ด.ช.จีราวัฒน       เผือกบริสุทธิ์ ๖ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
๗.  ด.ช.ฉัตรณรงค     เทียงแท ๗ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๕ 
๘.  ด.ช.ชนาธิป         มังคละ ๘ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ 
๙.  ด.ช.ชนายุทธ       ต้ังสงวน ๙ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
๑๐.  ด.ช.ญาปกร        บัวขจร ๑๐ ๐ ๐ ๐ ๑ ๑ ๒ 
๑๑.  ด.ช.ฐานิกร         สารศิริ ๑๑ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ 
๑๒.  ด.ช.ณัฐพงษ        มะโนเอื้อ ๑๒ ๑ ๐ ๑ ๒ ๐ ๔ 
๑๓.  ด.ช.ณัฐพล         เตชนันท ๑๓ ๐ ๑ ๒ ๐ ๑ ๔ 
๑๔.  ด.ช.ณีฐวัตร        อุตราศิริ ๑๔ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๒ 
๑๕.  ด.ช.ธนวันต        เชิดฉาย ๑๕ ๑ ๒ ๑ ๑ ๐ ๕ 
๑๖.  ด.ช.เนติพงษ       ศรีงาม ๑๖ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ 
๑๗.  ด.ช.ประสงค      พวงแพ ๑๗ ๐ ๑ ๒ ๐ ๑ ๔ 
๑๘.  ด.ช.ปยะกานต    มาคธนานันท ๑๘ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๓ 
๑๙.  ด.ช.ภานุวัฒน     สุทินเผือก ๑๙ ๑ ๐ ๒ ๑ ๑ ๕ 
๒๐.  ด.ช.รัชชานนท     ปสันเทียะ ๒๐ ๑ ๒ ๐ ๑ ๐ ๔ 
๒๑.  ด.ช.รัฐฉัตร         ปานจับ ๒๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ 
๒๒.  ด.ช.วชิระ          ขาวพันธุ ๒๒ ๐ ๒ ๑ ๑ ๐ ๔ 
๒๓.  ด.ช.ศุภกร          ต้ังสุรัตน ๒๓ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๒ 
๒๔.  ด.ช.สรวิชญ        คําเสนาะ ๒๔ ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๓ 
๒๕.  ด.ช.สราวุธ         ปนคลาย ๒๕ ๑ ๑ ๑ ๐ ๐ ๓ 
๒๖.  ด.ช.หาญหิรัญ     มีสมบัติ ๒๖ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ ๖ 



๔๘ 

 

๒๗.  ด.ญ.กาญจนา      หอมกล่ิน ๒๗ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๖ 
๒๘.  ด.ญ.กุลภัสสร      โสดาตา ๒๘ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓ 
๒๙.  ด.ญ.จุติพร         รุงสวาง ๒๙ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ 
๓๐.  ด.ญ.ชนิตรา        นุชนารถ ๓๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๑ ๓ 
๓๑.  ด.ญ.ชลธิชา        เทพยศ ๓๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๓ 
๓๒.  ด.ญ.ฐิติมา          บุญเพ็ง ๓๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๖ 
๓๓.  ด.ญ.ดลยา          อยูพองจุย ๓๓ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ 
๓๔.  ด.ญ.ทิพรัตน       จันทรสอน ๓๔ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ ๖ 
๓๕.  ด.ญ.ธัญญา         นวลจันทร ๓๕ ๐ ๒ ๑ ๐ ๐ ๓ 
๓๖.  ด.ญ.ธัญญารัตน    สุขวิพัฒน ๓๖ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ 
๓๗.  ด.ญ.นัชชา          กลํ่าแจง ๓๗ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒ 
๓๘.  ด.ญ.นาตกาญจน  กิ่งไพร ๓๘ ๐ ๒ ๑ ๐ ๑ ๔ 
๓๙.  ด.ญ.นุชนารถ      เด็ดขาด ๓๙ ๑ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ 
๔๐.  ด.ญ.ประวีณา      เลขวิจิตร ๔๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๑ ๒ 
๔๑.  ด.ญ.ปยธิดา        แกวสุพรรณ ๔๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๒ ๖ 
๔๒.  ด.ญ.ภัคจิรา        แสงจันทร ๔๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๑ ๓ 
๔๓.  ด.ญ.ภัทราวดี      คงดี ๔๓ ๐ ๑ ๑ ๐ ๐ ๒ 
๔๔.  ด.ญ.มัสซีด         คนเท่ียง ๔๔ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ 
๔๕.  ด.ญ.เมธาพร       รุงชีวิน ๔๕ ๑ ๐ ๑ ๐ ๐ ๒ 
๔๖.  ด.ญ.รุงแพร        แซเตีย ๔๖ ๑ ๑ ๑ ๐ ๑ ๔ 

  คะแนนเฉลี่ย( X ) ๓.๔๑ 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   ๑.๕๓ 

  

   ,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

 

สรุปคะแนนหลังเรียน 
 

( X )  ๖.๔๘ ,  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) ๒.๗๙  
ท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี ยอเขา จับมือ แขนตึง ยืดตัว ตรงเปา รวม 
๑.  ด.ช.กนกพล       พิวะศักด์ิ ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๙ 
๒.  ด.ช.จิราวัฒนา     จารัตน ๒ ๒ ๓ ๒ ๓ ๒ ๑๒ 
๓.  ด.ช.จิรัตน           โหมงพุฒ ๓ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๗ 
๔.  ด.ช.จิรายุ           มิ่งชัยสวัสด์ิ ๔ ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๙ 
๕.  ด.ช.จีรวัฒน        ศรีใจ ๕ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๙ 
๖.  ด.ช.จีราวัฒน       เผือกบริสุทธิ์ ๖ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๘ 
๗.  ด.ช.ฉัตรณรงค     เทียงแท ๗ ๑ ๓ ๒ ๑ ๒ ๙ 
๘.  ด.ช.ชนาธิป         มังคละ ๘ ๑ ๒ ๓ ๐ ๑ ๗ 
๙.  ด.ช.ชนายุทธ       ต้ังสงวน ๙ ๐ ๒ ๓ ๑ ๒ ๘ 
๑๐.  ด.ช.ญาปกร        บัวขจร ๑๐ ๑ ๒ ๒ ๒ ๑ ๘ 
๑๑.  ด.ช.ฐานิกร         สารศิริ ๑๑ ๒ ๓ ๒ ๑ ๒ ๑๐ 
๑๒.  ด.ช.ณัฐพงษ        มะโนเอื้อ ๑๒ ๒ ๑ ๒ ๑ ๓ ๙ 
๑๓.  ด.ช.ณัฐพล         เตชนันท ๑๓ ๑ ๒ ๒ ๓ ๑ ๙ 
๑๔.  ด.ช.ณีฐวัตร        อุตราศิริ ๑๔ ๑ ๓ ๒ ๒ ๑ ๙ 
๑๕.  ด.ช.ธนวันต        เชิดฉาย ๑๕ ๓ ๒ ๓ ๑ ๑ ๑๐ 
๑๖.  ด.ช.เนติพงษ       ศรีงาม ๑๖ ๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๙ 
๑๗.  ด.ช.ประสงค      พวงแพ ๑๗ ๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๘ 
๑๘.  ด.ช.ปยะกานต    มาคธนานันท ๑๘ ๒ ๓ ๓ ๒ ๒ ๑๒ 
๑๙.  ด.ช.ภานุวัฒน     สุทินเผือก ๑๙ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๘ 
๒๐.  ด.ช.รัชชานนท     ปสันเทียะ ๒๐ ๑ ๒ ๒ ๑ ๐ ๖ 
๒๑.  ด.ช.รัฐฉัตร         ปานจับ ๒๑ ๐ ๑ ๒ ๓ ๑ ๗ 
๒๒.  ด.ช.วชิระ          ขาวพันธุ ๒๒ ๑ ๓ ๒ ๑ ๐ ๗ 
๒๓.  ด.ช.ศุภกร          ต้ังสุรัตน ๒๓ ๓ ๓ ๒ ๐ ๒ ๑๐ 
๒๔.  ด.ช.สรวิชญ        คําเสนาะ ๒๔ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๘ 
๒๕.  ด.ช.สราวุธ         ปนคลาย ๒๕ ๑ ๑ ๑ ๒ ๐ ๕ 
๒๖.  ด.ช.หาญหิรัญ     มีสมบัติ ๒๖ ๑ ๒ ๑ ๒ ๓ ๙ 
๒๗.  ด.ญ.กาญจนา      หอมกล่ิน ๒๗ ๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๙ 
๒๘.  ด.ญ.กุลภัสสร      โสดาตา ๒๘ ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ ๘ 
๒๙.  ด.ญ.จุติพร         รุงสวาง ๒๙ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๙ 
๓๐.  ด.ญ.ชนิตรา        นุชนารถ ๓๐ ๑ ๑ ๓ ๑ ๑ ๗ 
๓๑.  ด.ญ.ชลธิชา        เทพยศ ๓๑ ๒ ๑ ๒ ๒ ๐ ๗ 
๓๒.  ด.ญ.ฐิติมา          บุญเพ็ง ๓๒ ๓ ๒ ๑ ๒ ๑ ๙ 



๕๐ 

 

๓๓.  ด.ญ.ดลยา          อยูพองจุย ๓๓ ๒ ๒ ๒ ๑ ๐ ๗ 
๓๔.  ด.ญ.ทิพรัตน       จันทรสอน ๓๔ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ ๙ 
๓๕.  ด.ญ.ธัญญา         นวลจันทร ๓๕ ๑ ๒ ๒ ๐ ๑ ๖ 
๓๖.  ด.ญ.ธัญญารัตน    สุขวิพัฒน ๓๖ ๑ ๑ ๒ ๑ ๒ ๗ 
๓๗.  ด.ญ.นัชชา          กลํ่าแจง ๓๗ ๒ ๒ ๓ ๓ ๐ ๑๐ 
๓๘.  ด.ญ.นาตกาญจน  กิ่งไพร ๓๘ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ ๗ 
๓๙.  ด.ญ.นุชนารถ      เด็ดขาด ๓๙ ๒ ๒ ๒ ๑ ๐ ๗ 
๔๐.  ด.ญ.ประวีณา      เลขวิจิตร ๔๐ ๑ ๓ ๑ ๒ ๑ ๘ 
๔๑.  ด.ญ.ปยธิดา        แกวสุพรรณ ๔๑ ๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๙ 
๔๒.  ด.ญ.ภัคจิรา        แสงจันทร ๔๒ ๑ ๒ ๑ ๑ ๑ ๖ 
๔๓.  ด.ญ.ภัทราวดี      คงดี ๔๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๓ ๙ 
๔๔.  ด.ญ.มัสซีด         คนเท่ียง ๔๔ ๑ ๑ ๒ ๑ ๐ ๕ 
๔๕.  ด.ญ.เมธาพร       รุงชีวิน ๔๕ ๒ ๑ ๓ ๑ ๓ ๑๐ 
๔๖.  ด.ญ.รุงแพร        แซเตีย ๔๖ ๒ ๑ ๓ ๑ ๑ ๘ 

  คะแนนเฉลี่ย( X ) ๖.๔๘ 
  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)   ๒.๗๙ 

หมายเหตุ 
 

ทาเตรียม จับมือ แขนตึง ยอ/ยืดตัว ตรงเปา 
๐.   ทายืนไมพรอม  
๑.   ยืนตัวตรง,เต็มเทา      
๒.  ยืนยอเขา,เต็มเทา,    
๓.  ยอเขา,ยืนปลายเทา 
 

๐.   ขอมืองอ,ไมถูกตอง 

๑.  จับมือไมแนน 
๒.  จับมือถูกตอง,หลวม  
๓.  จับมือถูกตอง,แนน 
 

๐. แขนงอ,เลนได 
๑. แขนงอเล็กนอย 
๒. แขนตึงพอประมาณ 
๓.  แขนตึงแข็งแรง 
 

๐. ไมยอตัว 

๑. ยอตัวเล็กนอย 
๒. ยอ/ยืดเล็กนอย 
๓.  ยอ/ยืดสงบอล 

๐. ไมแนนอน 

๑. ยอตัวเล็กนอย 
๒. ยอ/ยืดเล็กนอย 
๓.  ยอ/ยืดสงบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 

 

 
 

 
การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและคาการพัฒนา 

 
ท่ี ช่ือ-นามสกุล เลขท่ี คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน สวนตาง 

๑.  ด.ช.กนกพล       พิวะศักด์ิ ๑ ๒ ๙ +๗ 
๒.  ด.ช.จิราวัฒนา     จารัตน ๒ ๗ ๑๒ +๙ 
๓.  ด.ช.จิรัตน           โหมงพุฒ ๓ ๓ ๗ +๔ 
๔.  ด.ช.จิรายุ           มิ่งชัยสวัสด์ิ ๔ ๑ ๙ +๗ 
๕.  ด.ช.จีรวัฒน        ศรีใจ ๕ ๔ ๙ +๕ 
๖.  ด.ช.จีราวัฒน       เผือกบริสุทธ์ิ ๖ ๐ ๘ +๘ 
๗.  ด.ช.ฉัตรณรงค     เทียงแท ๗ ๕ ๙ +๔ 
๘.  ด.ช.ชนาธิป         มังคละ ๘ ๒ ๗ +๗ 
๙.  ด.ช.ชนายุทธ       ต้ังสงวน ๙ ๑ ๘ +๗ 
๑๐.  ด.ช.ญาปกร        บัวขจร ๑๐ ๒ ๘ +๖ 
๑๑.  ด.ช.ฐานิกร         สารศิร ิ ๑๑ ๒ ๑๐ +๘ 
๑๒.  ด.ช.ณัฐพงษ        มะโนเอ้ือ ๑๒ ๔ ๙ +๕ 
๑๓.  ด.ช.ณัฐพล         เตชนันท ๑๓ ๔ ๙ +๕ 
๑๔.  ด.ช.ณีฐวัตร        อุตราศิร ิ ๑๔ ๒ ๙ +๗ 
๑๕.  ด.ช.ธนวันต        เชิดฉาย ๑๕ ๕ ๑๐ +๕ 
๑๖.  ด.ช.เนติพงษ       ศรีงาม ๑๖ ๒ ๙ +๗ 
๑๗.  ด.ช.ประสงค      พวงแพ ๑๗ ๔ ๘ +๔ 
๑๘.  ด.ช.ปยะกานต    มาคธนานันท ๑๘ ๓ ๑๒ +๙ 
๑๙.  ด.ช.ภานุวัฒน     สุทินเผือก ๑๙ ๕ ๘ +๓ 
๒๐.  ด.ช.รัชชานนท     ปสันเทียะ ๒๐ ๔ ๖ +๒ 
๒๑.  ด.ช.รัฐฉัตร         ปานจับ ๒๑ ๓ ๗ +๔ 
๒๒.  ด.ช.วชิระ          ขาวพันธุ ๒๒ ๔ ๗ +๓ 
๒๓.  ด.ช.ศุภกร          ต้ังสุรัตน ๒๓ ๒ ๑๐ +๘ 
๒๔.  ด.ช.สรวิชญ        คําเสนาะ ๒๔ ๓ ๘ +๕ 
๒๕.  ด.ช.สราวุธ         ปนคลาย ๒๕ ๓ ๕ +๒ 
๒๖.  ด.ช.หาญหิรัญ     มีสมบัติ ๒๖ ๖ ๙ +๓ 
๒๗.  ด.ญ.กาญจนา      หอมกล่ิน ๒๗ ๖ ๙ +๓ 
๒๘.  ด.ญ.กุลภัสสร      โสดาตา ๒๘ ๓ ๘ +๕ 
๒๙.  ด.ญ.จุติพร         รุงสวาง ๒๙ ๒ ๙ +๗ 
๓๐.  ด.ญ.ชนิตรา        นุชนารถ ๓๐ ๓ ๗ +๔ 
๓๑.  ด.ญ.ชลธิชา        เทพยศ ๓๑ ๓ ๗ +๔ 
๓๒.  ด.ญ.ฐิติมา          บุญเพ็ง ๓๒ ๖ ๙ +๓ 



๕๒ 

 

๓๓.  ด.ญ.ดลยา          อยูพองจุย ๓๓ ๒ ๗ +๕ 
๓๔.  ด.ญ.ทิพรัตน       จันทรสอน ๓๔ ๖ ๙ +๓ 
๓๕.  ด.ญ.ธัญญา         นวลจันทร ๓๕ ๓ ๖ +๓ 
๓๖.  ด.ญ.ธัญญารัตน    สุขวิพัฒน ๓๖ ๒ ๗ +๕ 
๓๗.  ด.ญ.นัชชา          กลํ่าแจง ๓๗ ๒ ๑๐ +๘ 
๓๘.  ด.ญ.นาตกาญจน  กิ่งไพร ๓๘ ๔ ๗ +๓ 
๓๙.  ด.ญ.นุชนารถ      เด็ดขาด ๓๙ ๒ ๗ +๕ 
๔๐.  ด.ญ.ประวีณา      เลขวิจิตร ๔๐ ๒ ๘ +๖ 
๔๑.  ด.ญ.ปยธิดา        แกวสุพรรณ ๔๑ ๖ ๙ +๓ 
๔๒.  ด.ญ.ภัคจิรา        แสงจันทร ๔๒ ๓ ๖ +๓ 
๔๓.  ด.ญ.ภัทราวดี      คงดี ๔๓ ๒ ๙ +๗ 
๔๔.  ด.ญ.มัสซีด         คนเท่ียง ๔๔ ๑ ๕ +๔ 
๔๕.  ด.ญ.เมธาพร       รุงชีวิน ๔๕ ๒ ๑๐ +๘ 
๔๖.  ด.ญ.รุงแพร        แซเตีย ๔๖ ๔ ๘ +๔ 

 คะแนนเฉลี่ย( X )  ๓.๔๑ ๖.๔๘ ๓.๐๖ 
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)    ๑.๕๓ ๒.๗๙ ๑.๒๙ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ภาคผนวก  ง. 
การพัฒนาอุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล(๒๕๕๖) 

บรรเทิง  จันทรนิเวศน * 
 

ในการดําเนินการแกปญหาการจัดการเรียนรู รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอล  ของนักเรียน ช้ัน 
มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔  นั้น ผูสอนไดแสวงหาแนวทางในการแกปญหาไวหลาย
แนวทางและมาสรุปไดวา  จะใชวิธีปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและการประดิษฐ/จัดทําส่ือ(อุปกรณ)การสอน  
มาใชแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ท่ีเกิดข้ึน 

หลักการประดิษฐคิดคน   ในการประดิษฐ  อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล ของผูประดิษฐ  
ใชหลักการ  ๓  ป. มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน  ดังนี้  

ประโยชน  คือ  เปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน  สงผลดีตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ประหยัด  คือ  ใชวัสดุเหลือใช หางายในทองถ่ิน  การนําเอาวัสดุ เหลือใชกลับมาใชใหม(Re-used) 

ประยุกต   คือ  นําไปใชในโอกาสตาง ๆ ไดหลากหลาย หรือใชในการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  
จากปญหาท่ีเกิดข้ึนในช้ันเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน

อุปถัมภ” ดําเนินการแกปญหาโดยเร่ิมจากการสังเกตทักษะของกีฬาวอลเลยบอลท่ีสําคัญ  ในสวนท่ีจะตองนํา  
ไปใชในการเลนหรือแขงขันคือ ทักษะการเลนสองมือลาง  ทักษะการเลนสองมือบน  การตบและการเสิรฟ    
ปญหาในการสอนทักษะสองมือลางท่ีพบในช้ันเรียนท่ีเห็นบอยครั้ง  มักพบวา  นักเรียนไมสามารถจับจังหวะการ
เคลื่อนท่ีของแขนใหไปกระทบกับลูกบอลท่ีกําลังเคลื่อนท่ีลงมายังแขนท้ังสองได    ปญหานี้เปนมากสําหรับ
นักเรียนท่ีฝกหรือเรียนใหม  ๆ  
 การแกปญหานี้  ผูประดิษฐคิดในมุมกลับวา  “หากลูกบอลหลนลงมายิ่งชาเทาไร  นักเรียนก็จะมีเวลา
มากข้ึนท่ีจะขยับตัวหรือแขนใหกระทบลูกไดทันและตรงกับจุดท่ีตองการได มากเทานั้น” ประกอบกับนักเรียนท่ี
เลนใหม ๆ จะบนวา  เจ็บแขน  สงผลใหนักเรียนไมคอยสนใจท่ีจะเลนเทาไรนัก  อาจเปนเพราะลูกบอลหนังมี
น้ําหนักมากและบางคร้ังแข็ง  อาจเปนเพราะสูบลมมากเกินไป  ผูประดิษฐจึงคิดหาหนทางท่ีจะทําใหนักเรียนจะ
สนใจเรียนมากข้ึนโดยต้ังโจทยไว  ๒  ประเด็นคือ  

โจทยปญหาขอท่ี๑.   
ทําอยางไรลูกบอลจะหลนหรือเคลื่อนท่ีลงมาชาลงหรือบังคับใหชาไดตามท่ีตองการ 

โจทยปญหาขอท่ี ๒ 
๒.  ทําอยางไรลูกวอลเลยบอลจะเบา  นิ่ม  ไมแข็ง  เลนแลวไมเจ็บแขน 

หลังจากการศึกษาและคนหาวิธีแกปญหานี้  ผูประดิษฐใชลูกบอลยางท่ีขายอยูตามหางสรรพสินคาท่ัวไป    
มีราคา  ๓๙ – ๕๙  บาทหรือชนิดท่ีมีคุณภาพ ดี  ราคาประมาณ  ๙๙ – ๑๒๙  บาท  ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับลูก
วอลเลยบอลแตมีน้ําหนักเบาและนิ่มกวามาก  จึงซื้อมาทดลองใชโดยใหนักเรียนเลน  ในเบ้ืองตนนกัเรียนชอบ
เพราะลูกบอลนิ่ม เลนแลวไมเจ็บแขน  แต เลนไมสนุกเพราะความเบาของลูกบอลยางทําบอลว่ิงเร็วมากและ
บังคับทิศทางไมได   

ตอมาผูประดิษฐคิดหาหนทางท่ีจะใหลูกบอลยางเคล่ือนท่ีชาลงและตกลงบนแขนของนักเรียนใหพอดีกับ
การเคล่ือนไหว  ทําการวาดภาพรางข้ึนมาเปนแนวทางในการศึกษา ในเบ้ืองตน  ใชคันเบ็ดยึดติดกับบอลยาง ท่ี
ปลายคันเบ็ด บังคับใหบอลข้ึน/ลงได  แตไมแข็งแรงและไมมีแรงสปริง  ตามท่ีไดต้ังสมมุติฐานไว   ทําการคนหา
วัสดุท่ีเหมาะสมและทําการปรับปรุงรูปแบบ ๒-๓ ครั้ง  สรุปหลักการประดิษฐในเบ้ืองตนไดเลือกวัสดุท่ีสําคัญและ
จําเปนดังนี้ 

 



๕๔ 

 

๑.  ใชวัสดุหลักเปนทอ PVC  พรอมขอตอขนาดตาง 
๒.   ลูกบอลยางยึดติดแนนกับทอขอตอ 
 

ขอดีของทอ PVC 
๑.  มีน้ําหนักเบา  เคล่ือนยายไดสะดวก 
๒.  มีความยืดหยุนหรือปริงตัวไดดี  ไมหักหรืองอตัวแลวคืนตัวไดดี 
๓.  ตัดตอไดงาย  พรอมขอตอรูปแบบตาง ๆ มากมาย 
๔.  หาซื้อไดงาย ตามรานคาวัสดุกอสรางท่ัวไป 
๕.  ทอมีหลากหลายขนาด เช่ือมตอแลวแข็ง ทนทาน 
๖.  การเช่ือมตอทอสะดวกและงายเพียงใชกาวน้ํา(เฉพาะเช่ือมทอPVC)  

 
 

ผูประดิษฐทําการทดลองใชกับนักเรียน ในชมรมนักประดิษฐของโรงเรียน  เพื่อศึกษาข้ันตอน 
และวิธีการใชท่ีเหมาะสม  อุปกรณชุดแรกประกอบดวยวัสดุหลักเปนทอ PVC  ขนาด  ๔/๘  นิ้ว  ปลายทอติดดวย
ของอ ท่ียึดติดกับลูกวอลเลยบอลบอลหนัง ผาซีก(ครึ่งลูก)ยึดติดแนนกับลูกบอลยาง โดยใชกาวยางน้ํา ดังนี้ 
 

    สวนแกนยึดบอล 
     

สวนแขน 
     

    สวนยึดแกนท่ีฐาน     
                                                                                                                                                                                                                            

         ลูกบอลหนังและลูกบอลยางตนแบบ 
                ตนแบบชุดท่ี ๑                     

 

จากขอสรุปในเบ้ืองตน ตอมาผูประดิษฐไดจัดสรางอุปกรณอื่น ข้ึนมาจนครอบคลุมทุกทักษะท่ีสําคัญอีก เปน
ชุดท่ี ๒  เพื่อนําไปแกปญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียนดังกลาวเรียกวา อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล
(The  Equipment  for Training  Volley  Ball  Skills) อุปกรณชุดนี้  แบงเปน  ๓  ชุด  ดังนี้ 

ชุดท่ี ๑   ฝกทักษะการเลนสองมือลางและสองมือบน(Under Ball / Over Head  Ball) 
ชุดท่ี  ๒  ฝกทักษะการตบและการเสิรฟแบบเหนือศีรษะ(Spike  Ball / Over Head Serve ) 
ชุดท่ี  ๓  ฝกทักษะการเสิรฟแบบมือลาง(Serve) 

 นอกจากนี้  ยังไดจัดทําอุปกรณเสริมความคลองตัวในการใชงานเปนฐานท่ีติดต้ังอุปกรณท้ัง ๓  ชุด  โดย
จัดทําเปน ๒ รูปแบบ คือ แบบอยูกับท่ีและแบบคลองติดตัว ดังจะกลาวตอไป 

 

  



๕๕ 

 

             
         ชุดท่ี ๑ ฝกทักษะ ๒ มือลาง/บน    ชุดท่ี ๒ ฝกทักษะตบ/เสิรฟ          ชุดท่ี ๓ ฝกทักษะเสิรฟมือลาง 

 

อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล  ท่ีกลาวมานี้  ยังมีอุปกรณสําคัญท่ีทําใหเกิดความคลองตัวในการ
นําไปใช  ฝกทักษะวอลเลยบอลอีกสวนหนึ่ง  เปนฐานติดต้ังอุปกรณ มีรายละเอียดดังนี้  

๑.  แบบฐานอยูกับท่ี    ประกอบดวยฐาน  ๓ ขา มีโครงสรางเปนโลหะ(เหล็กทอน้ํา)  สวนฐานลาง  
มีขนาด เสนผาศูนยกลาง  Ø  ๒ ๑/๒   นิ้ว และ  ฐานแนวต้ัง Ø  ๑ ๑/๒  นิ้ว  สูง  ๑๔๐  เซนติเมตร  แทนยึด
ดานบนเปนแกนเหล็กสามารถหมุนได  ๓๖๐  องศา 
 

 
 
 

แทนยึดแกนหมุนได ๓๖๐องศา 
 

ฐานแนวต้ัง Ø  ๑ ๑/๒  นิ้ว   
สูง  ๑๔๐  เซนติเมตร   

 
ฐาน  ๓  ขา Ø  ๒ ๑/๒   นิ้ว 

                                   
                                  
 
 

แบบฐานอยูกับท่ี 
   

  แกนสลักยึดอุปกรณกับฐาน 
  
   

กามปูยึดแกนซาย-ขวา 
 
 
  

 

 



๕๖ 

 

 ๒.  แบบคลองติดตัว แบบนี้ใชทอ PVC เปนสวนใหญ  ลักษณะการใชงานจะประกอบหรือสวมกับ
รางกายของผูฝกตลอดเวลา ทําใหมีอิสระในการใชงานและมีความคลองตัวสูง 
 
   ยางนุมรองไหล 
   ใชคลองไหล ๒  ขาง 
 
   แขนยึดติดกับลูกบอล 
  
   
 
 
 

แกนสลักยึดอุปกรณกับฐาน 
 

วิธีการเปลี่ยนอุปกรณจากฐานอยูกับท่ีมาเปนแบบคลองติดตัว 

   
       (๑)เตรียมอุปกรณ        (๒) รอยแกนสลักกับแขน                   (๓) เตรียมติดต้ัง 

   
 (๔)  วางแกนสลักบนรองกามปู          (๕)  ใชมือบีบ/กดแรง ๆ       (๖) แกนสลักจะลงไปล็อค 

              
                (๗) ติดต้ังเสร็จแลว                           (๘) หุมทอยางนุมปองกันไหลเจ็บ 
 

 

 
 

 

 

 



๕๗ 

 

 
ข้ันตอนการยึดลูกบอลยางกับแขนบังคับการเคลื่อนท่ีของลูกบอล 

     
                          วัสดุท่ีใชท้ังหมด                        ฏตัดลูกวอลเลยบอลแลวเจาะดวยตาไก 

     
       รอยนอตกับแผนฝาคลอบทอ/ทากาวยาง        ทากาวท่ีบอลยาง ท้ิงไว  ๑๐  นาที จึงนํามาติดกัน 

            
     จากนั้นใชมือรีดลมออกใหหมด        นําลูกบอลยางไปยึดกับแขน       บอลหนังก็ทําไดเชนกัน 
 
วิธีทํา 

๑. นําลูกวอลเลยบอลเกามาตัดรูปวงกลม (โคงตามรูปของบอล ) Ø  ประมาณ  ๖  นิ้ว  (ดังภาพ)  
ซึ่งตอไปจะขอเรียกวา “แผนหนังบอลสําหรับเช่ือมตอ” 

๒.  นําแผนคลอบทอน้ําท้ิง มาตอกดวยคอนหัวกลม ใหแผนมีลักษณะโคง  ใกลเคียงกับลูกบอล 
๓. นํานอตมารอยตรงกลางแผนคลอบทอน้ําท้ิง  โดยใหสวนหัวน็อตอยูภายในสวนโคง  เจาะรูท่ี 

ช้ินสวนของบอลสวนท่ีตัด (ตามขอ ๑.)  บริเวณตรงกลาง ขนาดใหนอตผานไดสะดวก  
๔. เจาะรูท่ีฝาคลอบทอ PVC ใหอยูกึ่งกลาง รอยนอตจากดานนอกของฝา  จากนั้นใชนอตตัวเมีย   

หมุนจากดานในฝาคลอบ  ใชไขควงขันครั้งสุดทายใหแนนท่ีสุด 
 



๕๘ 

 

๕. นํา“แผนหนังบอลสําหรับเช่ือมตอ” ไปคลอบลงบนลูกบอลยางหรือบอลจริง  แลวใชดินสอวาด 
เสนรอบแผนหนัง (เพื่อกําหนดพื้นท่ีทากาวยางน้ํา)  

๖.  ทากาวยางน้ําลงบนลูกบอลยางและบอลจริงใหท่ัว  ท้ิงไว  ๘ -๑๐  นาที และทากาว “แผนหนัง 
บอลสําหรับเช่ือมตอ” บริเวณภายในใหท่ัว  ท้ิงไว ๘ – ๑๐  นาที  

๗.  จากนั้นนําลูกบอลยางหรือบอลจริงมาประกบกับ “แผนหนังบอลสําหรับเช่ือมตอ”  จากขอ ๖.  
มาบไวใหแนน  ท้ิงไว  นาน  ๒ – ๓  ช่ัวโมงเปนอยางนอยหรือท้ิงขามคืนก็จะยิ่งดี 
 

***************************************** 

อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล 
 ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ดังตอไปนี้ 
 

๑. ช่ือนวัตกรรม    ส่ือ “อุปกรณการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๖   
 ประเภทรางวัล   ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร  ระดับ  เหรียญทอง  ระดับภาค 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สพป.เขต ๒  จังหวัดกาญจนบุรี 
๒. ช่ือนวัตกรรม    สื่อ “อุปกรณการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๖  
 ประเภทรางวัล   ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร  ระดับ  เหรียญทอง ระดับประเทศ 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๓. ช่ือนวัตกรรม  “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล”  
 ช่ือรางวัล  รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๖ 
 ประเภทรางวัล   ประเภทโรงเรียน  ระดับประเทศ 
 รางวัลท่ีได    โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร   ระดับเหรียญเงิน 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   
๔. ช่ือนวัตกรรม  “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลตนทุนตํ่า”  
 ประเภทรางวัล    ประกวด”นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย” 
 รางวัลท่ีได          เกียรติคุณบัตรระดับ  ชมเชย (พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท)  
 ช่ือสวนราชการ    กรมพลศึกษา  ประจําป  ๒๕๕๖ 
 

********************************* 
 

 
 
 
 
 



๕๙ 

 

ภาคผนวก  จ. 
การพัฒนาชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล(๒๕๕๙) 

( 5 Volley  Ball  Training  Set ) 
 

 
 
 

๑.  ช่ือผลงานใหม    ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล 
 

๒.  ช่ือผลงานเดิม   อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล   
 

๓.  ปท่ีไดรับรางวัล    ป ๒๕๕๖(ระดับประเทศ) 
 

๔. รางวัลที่ไดรับ               เหรียญทอง            เหรียญเงิน            เหรียญทองแดง 
 

๕. ประเภทของผลงาน นวัตกรรม 
การจัดกระบวนการเรียนรู                                 จิตวิทยา   

 สิ่งประดิษฐและสื่อ                                     หลักสูตร  
 เทคโนโลยีทางการศึกษาและ ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู    แหลงเรียนรู 
 การบริหารและจัดการสถานศึกษา  (D)                  การวัดและประเมินผล 
           อ่ืน ๆ ............................................................................................................. 
 
 

๖. สรุปสาระสําคัญ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลงานเดิมกับผลงานใหม 
 

 ผลงานเดิม(ป ๒๕๕๖) ผลงานใหม(ป ๒๕๕๙) 
 
 

๑. กรอบ
แนวคิด 

 
      การแกปญหา 
สื่อ                     สองมือลาง,สองมือบน 
      พัฒนาทักษะ 
 

                          (๑)สองมือลาง 
      การแกปญหา     (๒)สองมือบน 
สื่อ                       (๓)การตบ   
      พัฒนาทักษะ     (๔)การสกัดก้ัน 
                          (๕)มือเดียวเหนือศีรษะ 

 √ 
 

 

 
√ 
  
 

         

 

         

         

         



๖๐ 

 
 ผลงานเดิม ผลงานใหม 

 
 
 
 

๒. ข้ันตอน
การพัฒนา 

 
 
หลักการ (“ ๓ ป.”) ข้ันตอน P-D-C-A  
ดังนี้ 

(๑) Plan-วางแผนการทํางาน 
(๒) Do-ดําเนินการ 
(๓) Check-ตรวจสอบ 
(๔) Action-ปรับปรุง 

 
 

 

 
หลักการ (“ ๓ ป.”)  ๕  ข้ันตอน(DMPAT)   ดังนี้ 
๑.)  การออกแบบ (Design)  โดยการวาดโครงราง ตนแบบ 

๒.)  กําหนดวัสดุ/อุปกรณ  (Material)ท่ีจําเปนในการ
ประดิษฐและแหลงท่ีมาของวัสดุ 

๓.)  การจัดหาและจัดซ้ือ  (Procurement / Purchasing) จาก
แหลง/ศูนยรวมวัสดุตาง ๆ 

๔.)  การประดิษฐ(Artificial) ตามรูปแบบ ท่ีกําหนดไว ทําการ
ทดสอบ/ทดลองเปนระยะๆ       
๕.)  การทดลอง(Test /Re-test) ใชกับกลุมตัวอยาง (ท่ีไมใช
กลุมท่ีจะนําไปใชจรงิ)  

๓. ผลที่
เกิดข้ึน 

๑. สามารถแกปญหาไดท้ัง ๒ ทักษะ 
๒. สามารถพัฒนาไดท้ัง ๒ ทักษะ 
๓. ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมสูงข้ึน 
๔. เปน“นวัตกรรมท่ีไมมีใครทํามากอน” 
๕. ใชเฉพาะกีฬาวอลเลยบอล 
 

๑. สามารถแกปญหาได  ๕ ทักษะ 
๒. สามารถพัฒนาไดท้ัง ๕ ทักษะ 
๓. ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมสูงข้ึน 
๔. ใหฝกเพื่อพัฒนาทักษะระดับสูงได 
๕. ใชเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดดี 
๖. ชวยฝกทักษะดานความอดทน,ความแข็งแรง 
๗. เปนเครื่องมือในการประเมินทักษะไดรอบดาน 
๘. เปน “นวัตกรรมท่ีไมมีใครทํามากอน” 
๙. ใชฝกวอลเลยบอล,ตะกรอ,แบดมินตันได 
๑๐.  นักเรียนสามารถใชฝกนอกช้ันเรียนดวยตนเอง 

 
๔. สิ่งที่ได
เรียนรู 

๑. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการ “ ๓ ป” 
๓. การวิจัยในช้ันเรียนเริ่มจากปญหา 
๔. แกปญหานักเรียนกลุมบกพรอง 
๕. Imagination more Important 
Than Knowledge. 
 

๑. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. หลักการ “ ๓ ป” 
๓. การวิจัยในช้ันเรียนเริ่มจากปญหาสูการพัฒนา 
๔. แกปญหาและพัฒนานักเรียนไดทุกกลุม 
๕. “นวัตกรรม”ชวยยนเวลาในการเรียนรูใหส้ันลง 
๖. We cannot  Make  Innovation  without 
Knowledge. 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 

 

 
 ๑.  ความเปนมาและความสําคัญ 
 

พลศึกษา เปนกระบวนการทางการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งชวยเพิ่มพูนและพัฒนารางกายของ
มนุษยใหดีข้ึน หรือกลาวไดวา พลศึกษา คือวิชาท่ีมุงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการ ทางดานรางกาย  จิตใจ  อารมณ
และทักษะ โดยใชกิจกรรมการออกกําลังกายหรือกีฬาตาง ๆ เปนส่ือของการเรียน(วาสนา  คุณาอภิสิทธิ์,๒๕๓๙: 
๒๓)วิชาพลศึกษา จึงเปนการศึกษาแขนงหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมใหบุคคล ไดบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันกับการศึกษา
แขนงอ่ืน ๆ เปนการศึกษา  การเลน การออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกาย  ท่ีไดเลือกสรรอยางเหมาะสมแลว 
เปนส่ือกลางในการเรียนจะกอใหเกิดความเจริญงอกงามและการพัฒนา  ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสติปญญา
และสังคม(วรศักด์ิ  เพียรชอบ,๒๕๒๓:๒) ดังนั้น พลศึกษาจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งทางการศึกษา ซึ่งหมายความ
วา การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา  เปนกิจกรรมท่ีตอบสนองธรรมชาติของรางกายมนุษยท่ีตองการการ
เคล่ือนไหวอยางเพียงพอ เพื่อชวยใหระบบและอวัยวะตาง ๆ ของรางกายทําหนาท่ีอยางปกติ (สมชาย  สาขา, 
๒๕๕๐ :บทคัดยอ) 

จากสภาพการจัดการเรียนรู “พลศึกษา”ในโรงเรยีนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  
รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ กีฬาวอลเลยบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ต้ังแตป ๒๕๕๔  ท่ีครูผูสอนไดทําการศึกษา
ปญหา ท่ีเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ต้ังแต ป ๒๕๕๔ – ป ๒๕๕๘ พบวา  มีผลจาก
การประเมินแทบจะไมแตกตางกัน  สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตํ่า มีอัตรานักเรียนไดผลการเรียน “๐” และ 
“ร” สูง  ผูประดิษฐและคณะจึงทําการศึกษาหาแนวทางในการแกปญหานี้ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจัยและ 
web site ตาง ๆ พบวา ปญหาในการสอนหรือฝกทักษะวอลเลยบอล หลากหลายปญหาคลาย ๆกันเชน นักเรียน
ขาดทักษะการเลนลูกสองมือบน, การเสิรฟลูกมือบน (จักรินทร  บุญเจริญ,๒๕๕๐: บทคัดยอ), นักเรียนขาดทักษะ
การเลนสองมือลาง(สุรพล  ชางเจริญ,๒๕๕๒: บทคัดยอ)  จากปญหาตาง ๆ ดังกลาวมานี้  มีนักการศึกษาหลายคน
พยายามหาทางแกไขปญหานี้  โดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การคิดคนแบบฝกทักษะวอลเลยบอล   มาใชในการพัฒนา
(นริศ  ประธรรมสาร,๒๕๕๔:บทคัดยอ)  การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบการฝกทักษะ(พิชามณศ  สุภา
,๒๕๕๒: บทคัดยอ),  และการใชเกมกิจกรรมพลศึกษาท่ีมีตอทักษะอันเดอรบอล(ฟาลาตี  หมาดเตะ, ๒๕๕๓: 
บทคัดยอ) เปนตน 

ผูประดิษฐและคณะจึงทําการศึกษา ปญหาดังกลาวจากการเรียนการสอนพลศึกษา รายวิชา พ ๒๑๑๐๑  
ระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑  จํานวน  ๑๐  หองเรียน สรุปไดดังนี้ 

 

ตารางการสรุปผลการสังเกตทักษะการเลนวอลเลยบอล 
ท่ี ทักษะ ออน พอใช ดี จุดสําคัญในการสังเกต 
๑. ทาการเตรียมความพรอม   ๓๑(๖๗.๓๙) ๔(๘.๖๙) ๑๑(๒๓.๙๑) ยืนปลายเทาและเขางอ

เล็กนอย 
๒. ทักษะการเลนสองมือลาง   ๓๘(๘๒.๖๑) ๒(๔.๓๕) ๖(๑๓.๐๔) แขนเหยียดตึงขณะเลน 
๓. ทักษะการเลนสองมือบน   ๔๐(๘๓.๓๓) ๒(๔.๓๕) ๔(๘.๖๙) พยายามเลนดวยปลายนิ้ว 
๔. ทักษะการตบ   ๓๘(๘๒.๖๑) ๕(๑๐.๘๗) ๓(๖.๕๒) ใชฝามือ/บังคับทิศทางได 
๕. ทักษะการเสรฟิ   ๓๔(๗๓.๙๑) ๗(๑๕.๒๒) ๕(๑๐.๘๗) เหวี่ยงแขนถูกลูก/ขามตา

ขาย 
หมายเหตุ     ตัวเลขในวงเล็บ “ (.......)”  เปนคารอยละ 

 



๖๒ 

 

เมื่อมาสังเกตทักษะของกีฬาวอลเลยบอลท่ีสําคัญและมีการนํา  ไปใชในการเลนหรือแขงขันก็คือ ทักษะ
การเลนสองมือลาง  ทักษะการเลนสองมือบน  การตบและการเสิรฟ    ปญหาท่ีพบบอยครั้งในการสอน 
ประกอบดวย ทักษะสองมือลาง  พบวา  นักเรียนไมสามารถใชแขนเคลื่อนท่ีไปกระทบกับลูกบอล  ท่ีเคลื่อนท่ี
ลงมายังแขนทั้งสองไดทัน   และขาดทักษะพื้นฐานการเลนสองมือลาง, ทักษะสองมือบนไมสามารถผลักบอล
ไดเนื่องจาก จังหวะในการโยนไมสมํ่าเสมอ สูงบาง ตํ่าบาง , ทักษะการตบ ไมสามารถกําหนดจังหวะการว่ิง 
การเทคตัวและการแกวงแขนได จึง ไมสามารถตบบอลได  ปญหานี้เปนปญหา 

 
ระดับสูง  โดยเฉพาะอยางยิ่งในนักเรียนท่ีฝกทักษะใหมหรือเริ่มเรียนใหม  ๆ  ทําใหการฝกทักษะไม

สนุกสนาน หรือทาทายเทาท่ีควร  ซึ่งปญหานี้ สอดคลองกับ สุรพล  บางวิจิตร กรณีนักเรียนท่ีสอนนั้นขาดทักษะ
การเลนสองมือลาง(สุรพล  บางวิจิตร,๒๕๕๒ : ก)   
 

ดวยเหตุนี้  ผูประดิษฐจึงออกแบบและจัดสรางส่ิงประดิษฐนี้ข้ึนมา ช่ือ  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  
โดยทําการพัฒนาอุปกรณเดิมและจัดทําอุปกรณข้ึนมาใหม  โดยนําเอาสาระสําคัญท่ีเปนจุดเดน/จุดสําคัญของ 
อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล   เมื่อป ๒๕๕๖-๒๕๕๗  มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน   เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาทักษะของนักเรียนดังกลาว  อยางเรงดวน  อยางไรก็ดี ส่ือนี้นอกจากจะชวยแกปญหาแกนักเรียนท่ีออนแลว 
คณะผูประดิษฐคาดหวังวาจะนําไปพัฒนาท้ังนักเรยีนท่ีมีทักษะปานกลางและระดับดี ไปพรอม ๆ กัน 
 

๒.  วัตถุประสงค 
๑.)   เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑  ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑ โรงเรียน

บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” 
๒.)   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการ

พัฒนา โดยการใช  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล   
๓.)   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล  

รายวิชา พ ๒๑๑๐๑   โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล   
 

๓.  กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม 
๓.๑)  สภาพปญหากอนการพัฒนา 
  ในการจัดการเรียนรูพลศึกษาโดยปกติ ครูจะจัดทําแผนการสอนไวลวงหนา  ทําการแจงให 

นักเรียนทราบวาจะเรียนพลศึกษา รายวิชาท่ีครูเตรียมมา  นักเรียนก็จะเริ่มเรียนรูรวมกัน  ในการเรยีนรูพลศึกษา
นั้น  จะนักเรียนจะเลือกกีฬาท่ีอยากจะเรียน โดยการโหวต  ในทุกหองเรียน จากกนั้น ครูก็จะนําขอมูลในแตละ
หองมารวมกัน ทําการสรุป  ดังนี้ 

๑.) วอลเลยบอล 
๒.) ฟุตบอล 
๓.) แบดมินตัน 
๔.) บาสเก็ตบอล 
๕.) เทเบิลเทนนิส  ฯ 

 

 ต้ังแตปการศึกษา  ๒๕๕๖ เปนตนมา นักเรียนจะเลือกเรียน ในลักษณะนี้เปนประจํา ทําใหการจัดการ
เรียนรู รายวิชาพลศึกษา เลือกท่ีจะเรียน “ทักษะกีฬาวอลเลยบอล” เกือบทุกป  อยางไรก็ดี  อาศัยจากขอมูลของ
ผูสอนเรียนพลศึกษา  ในภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔  นักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑ จํานวน  ๑๐  
หองเรียน จํานวน  ๔๕๖  คน  ในภาคเรียนท่ี ๑  มีผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรู   ดังนี้    



๖๓ 

 

                                                                                                                                                       
ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอลของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑  

ปการศึกษา สรุปผลการจัดการเรียนรูปลายภาคเรียนท่ี ๑/๒๕๕๔(ขอมูล :  งานทะเบียนและวัดผล  ๒๕๕๔) 

๒๕๕๔ ร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ รวม 
จํานวนคน ๕๑ ๘ ๘๗ ๔๕ ๗๒ ๕๕ ๔๔ ๕๓ ๔๑ ๔๕๖ 

รอยละ ๑๑.๑๘ ๑.๗๕ ๑๙.๐๘ ๙.๘๗ ๑๕.๗๙ ๑๒.๐๖ ๙.๖๕ ๑๑.๖๒ ๘.๙๙ ๑๐๐% 
ลําดับท่ี ๕ ๙ ๑ ๖ ๒ ๓ ๗ ๔ ๘  

 

 จากตารางแสดงใหเห็นวา ผลการเรียน รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอลของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี 
๑ ภาคเรียนท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔  สวนใหญมีผลการเรียนปานกลางคอนขางไปทางตํ่า สวนจํานวนนักเรียนท่ี
ไดผลการเรียน ๓ , ๔  กลับอยูในระดับตํ่ามาก  อีกท้ัง นักเรียนจํานวนหนึง่ มีผลการเรียน “ร” รอยละ  ๑๑.๑๘ 
หรือ จํานวน  ๕๑  คน  อยูในลําดับท่ี ๕  จัดวานาเปนหวง ในขณะท่ี  จํานวนนักเรียนท่ีไดผลการเรียน “๐” จะมี
เพียง  ๘  คน  คิดเปนรอยละ ๑.๗๕  ซึ่งจัดวาตํ่าท่ีสุดก็ตาม   

ผูสอนจึงจัดทําแบบสํารวจสภาพและปญหาของนักเรียนในการจัดการเรียนรู  รายวิชา พ ๒๑๑๐๑  
วอลเลยบอลของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี ๑ วาเปนอยางไร  

๑. ลูกบอลแข็ง  หนัก เลนแลวเจ็บแขน(รอยละ ๗๘.๓๒) 
๒. เพื่อน ๆ ท่ีเลนไมคอยเกง  จะไมต้ังใจเลน(รอยละ ๗๓.๐๕) 
๓. เลนไมสนุกเพราะเพื่อน ๆ ตางเลนไมเปน เบ่ือวิ่งเก็บลูกบอล(รอยละ ๖๙.๓๒) 
๔. ไมคอยมีเวลาวางท่ีจะเลนหรือฝกทักษะยามวาง(รอยละ ๖๗.๓๘) 
๕. คนท่ีเลนเกงไมคอยอยากจะเลนดวยเพราะเลนไมสนุก(รอยละ ๖๓.๒๙) 

 

๓.๒)  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา(ในปจจุบัน) 
ในการดําเนินการแกปญหาการจัดการเรียนรู รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอล  ของนักเรียน ช้ัน 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑  ท่ีผานมา จะมีปญหาคลาย ๆ กันทุกป   ผูสอนไดแสวงหาแนวทางในการแกปญหาไว
หลายแนวทางและมาสรุปไดวา  จะใชวิธีการประดิษฐอุปกรณ  ข้ึนมาใหนักเรียนไดฝกทักษะ  ปรับปรุง
รูปแบบใหสามารถเลนไดอยางตอเนื่องนาน ๆ  สามารถเลนไดหลากหลายทักษะ ไปพรอม ๆ กัน  จากการ
ปรับปรุงรูปแบบ โดยนําเอาสาระสําคัญ มาใชดังนี้  

๑.  วางกรอบแนวทางศึกษาและต้ังวัตถุประสงคของการประดิษฐเพื่อแกปญหา/การพัฒนา 
๒. ศึกษารูปแบบ   ท่ีไดออกแบบไว  กับท่ีมีอยูท่ัวไป(คุณภาพ,ราคา,แหลงผลิต,การซอมบํารุง)  
๓. ออกแบบ เนนการใชวัสดุท่ีมีอยู  ในรูปแบบตาง ๆ และเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
๔. ทดสอบหลักการและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ในการประดิษฐ   
๕. จัดหาวัสดุท่ีจําเปนในการประดิษฐ (เนนวัสดุหางายในทองถ่ิน,ประหยัดมีคุณภาพดี) 
๖. ดําเนินการประดิษฐ ชุดฝกทักษะวอลเลยบอล โดยทําการปรับปรุงเปนระยะ ๆ  
๗. นําชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ไปทดลองกับนักเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพในการใชงาน 
๘. อาสาสมัคร ๑ – ๓ คน  ทดลองใชงาน  จากนั้น ไดทําการปรับปรุง(จากคําแนะนํา/ขอเสนอแนะ) 
๙. สรุปรูปแบบและวิธีการใชงาน  จัดทําเปนเอกสารรายงานผลการศึกษา 

 



๖๔ 

 

                                 
อุปกรณชวยฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล(เหรียญทอง Obec Awards ๒๕๕๖ ระดับประเทศ),เหรียญเงิน หน่ึงโรงเรียน หน่ึงนวัตกรรม 
(ระดับประเทศ), รางวัลชมเชยวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา  ๒๕๕๖ 
 

๓.๓)  ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนา 
 

ในการดําเนินการประดิษฐ  ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  ของผูประดิษฐ จะใชหลักการ  ๓  ป. มาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน  ดังนี้  

ประโยชน  คือ  เปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน  สงผลดีตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
ประหยัด  คือ  ใชวัสดุเหลือใช หางายในทองถ่ิน  การนําเอาวัสดุ เหลือใชกลับมาใชใหม(Re-used) 

ประยุกต คือ  นําไปใชในโอกาสตาง ๆ ไดหลากหลาย หรือใชในการเรียนการสอนอยางหลากหลาย  
 

การประดิษฐ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล   
 
มีข้ันตอนการดําเนินการจัดทํา  แบงเปน  ๔  ชวง ดังนี้ 

      

ชวงท่ี ๑  จัดทําชุดฝกทักษะ สองมือลางกับสองมือบน 
 

       
เริ่มจากเศษวัสดุเหลือใช นํามาประดิษฐเปนรูปแบบในเบ้ืองตน จนเกิดการตอยอดและพัฒนา 

       



๖๕ 

 

ชวงท่ี ๒ จัดทําตาขายเพ่ือการฝกทักษะการตบ,การสกัดก้ัน,การเลนลูกเหนือตาขาย 
 

         
                (๑) ฝกทักษะสองมือลาง                                     (๒)ฝกทักษะสองมือบน       

         
(๓)ประกอบเสร็จแลว                       (๔)ฝกเลนบอลเหนือตาขาย 

     
 (๕)ฝกไดท้ังดานหนาและดานหลัง    (๖)กระถางตนไมชวยถวงใหมัน่คง    (๗)พรอมฝกรอบละ ๕ ทักษะ 

ชวงท่ี ๓  จัดทําลูกบอลประกอบการฝกทักษะ ตามขอ ๑ จํานวน ๒ ชุด และ ลูกบอล
ประกอบการ ฝกทักษะ ตามขอ ๒ จํานวน ๔ ชุด และวัสดุฝกทักษะการตบ ๑ ชุด 
 

  หลังจากการทดลองใช ไดระยะหนึ่ง ไดทําการศึกษาปญหาและขอบกพรอง และทําการปรับปรุง 
อุปกรณใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนี้ 

๑. ปรับปรุง ฐานโดย เพิ่มเติมเหล็กยึดฐานของเสา ดวยเหล็กกลอง ขนาด ๑ x๑.๕  นิ้ว ยาว ๒  
เมตร  จํานวน  ๒ เสน พรอมยึดแนน 

๒. ปรับปรุง ลูกบอลแขวน โดยเปล่ียนเชือกไนลอน(ท่ีมีขนาดใหญ)เปนไนลอนเล็ก สีดํา พรอมเพิ่ม 
ลูกบอลแขวน สําหรับการฝกการสกัดกั้น(Blocking) อีก ๑ ลูก  รวมเปน  ๒  ลูก 

๓. ปรับปรุง ลูกบอลแขวน สําหรับการฝกทักษะ การเลนบอลมือเดียวเหนือตาขาย(One hand  
over net) โดยจัดทําแกน กากบาด(+) เพื่อแขวนบอลใหหางจากตาขาย ๓๐  ซ.ม. ท้ัง ๒ ดาน  และเพิ่มลูกบอล
แขวน สําหรับการฝกอีก ๑ ลูก  รวมเปน  ๒  ลูก 

๔. จัดทําชุดฝกทักษะการตบ โดยใชแผนวัสดุ(ยางเทียม)เพื่อใชแทนลูกบอล จะชวยลดแรงตบให 
ลดลง ทําใหผูตบรูสึกถึงความนิ่ม เสียงท่ีเบา และความทนทานตอการใชงานท่ีตอเนื่อง  



๖๖ 

 

 

                      
        (๑.)  ปรับปรุงฐาน       (๒.) ปรับปรุงลูกบอลแขวนและเพิ่มอีก ๑ ลูกเปน ๒ ลูก  

                                                    
               (๓.) จัดทําแกน กากบาด(+)แขวนบอล ๒ ลูก                 (๔.) จัดทําชุดฝกทักษะการตบ 

                  การเปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณกอนและหลังการปรับปรงุ 

                   
       กอนการปรบัปรุง                                     เมื่อปรบัปรุงแลว 

   ชวงท่ี ๔  จัดทําพ้ืนพรอมเครื่องหมายเพ่ือกําหนดจุดฝกทักษะท้ัง ๕  ทักษะ 

 

    ทักษะท่ี ๑  เริ่มท่ีจุด A            ①  เปนการฝกทักษะ สองมือลาง 

    ทักษะท่ี ๒  เริ่มท่ีจุด A                    ②  เปนการฝกทักษะมือเดียวเหนือตาขาย 

    ทักษะท่ี ๒  เริ่มท่ีจุด B                    ③  เปนการฝกทักษะมือเดียวเหนือตาขาย 

    ทักษะท่ี ๓  เริ่มท่ีจุด C                    ④  เปนการฝกทักษะ สองมือบน 
    ทักษะท่ี ๔  เริ่มท่ีจุด D                    ⑤ , ⑥เปนการฝกทักษะการสกัดก้ัน 

    ทักษะท่ี ๕  เริ่มท่ีจุด E                    ⑦  เปนการฝกทักษะการตบ 
 



๖๗ 

 

 

                                                                        

                  (A)ฝกทักษะสองมือลาง     (B) มือเดียวเหนือตาขาย         (C)สองมือบน         
            

                                                                   

                   (D)  การฝกทักษะการสกัดก้ัน            (E) ทักษะการตบ 
 
๓.๔)  ผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน 

 ในการดําเนินการจัดการเรียนรู รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอล  ของนักเรียนช้ัน มัธยมศึกษา 
ปท่ี ๑ ของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  ) ปการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น  เปนการจัดการเรียนรูโดย
(พยายาม)ยึดนักเรียนเปนสําคัญ  ดวยความเช่ือท่ีวา “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาได” ท้ังนี้  เปน
เพราะการรูเทาทันปญหา  การคนหาทางเลือกท่ีจะแกปญหาและท่ีสําคัญ  การคนควาหาเครื่องมือท่ีจะชวย
ประหยัดเวลาในการแกปญหาจึงเปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอการจัดการศึกษา   
 ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล  จึงเปนผลจากความพยายามแกปญหาและพัฒนาทักษะ วอลเลยบอลแก
นักเรียน ท้ังท่ี บกพรองทางรางกาย มีทักษะออน ทักษะปานกลางและท่ีทีทักษะดีอยูแลว  ใหสามารถใช
ประกอบการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 ๕ ทักษะ ประกอบดวย สองมือลาง,สองมือบน,การตบ,การสกัดก้ันและการเลนมือเดียวเหนือตาขาย 
 จากการนําไปใชในช้ันเรียน กอใหเกิดผลท่ีเปนประโยชน ท้ังโดยตรงและโดยออม ดังตอไปนี้ 
 



๖๘ 

 

 
๑.) ผลท่ีเกิดกับนักเรียน    ผูสอน(ผูประดิษฐ) ทําการศึกษาสภาพและปญหาท่ีเกิดข้ึนใน 

การจัดการเรียนรูแกนักเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๔  นําผลท่ีไดจากการศึกษา ไปเปนตนแบบในการวางแผนและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ในปการศึกษา ๒๕๕๖และ ปการศึกษา ๒๕๕๙  ดังกลาวมาแลวในเบ้ืองตน   ใน
โอกาสนี้  ผูสอนขอนําเอาขอมูลจากการจัดการเรียนรูท้ัง ๒ ปการศึกษา มาเปรียบเทียบกันเพื่อใหเห็นภารวมของ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน  ดังตารางและแผนภูมิตอไปนี ้
 

ตารางเปรียบเทียบระดับผลการเรียนปการศึกษา ๒๕๕๔, ๒๕๕๖ และ ป ๒๕๕๙ 
 ระดับผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู 

ปการศึกษา ร. ๐ ๑ ๑.๕ ๒ ๒.๕ ๓ ๓.๕ ๔ 
๒๕๕๔ ๕๑ ๘ ๘๗ ๔๕ ๗๒ ๕๕ ๔๔ ๕๓ ๔๑ 
๒๕๕๖ ๑๑ ๖ ๑๑ ๒๕ ๓๔ ๓๙ ๔๖ ๗๓ ๑๙๖ 
๒๕๕๙ ๗ ๙ ๒ ๒ ๓ ๒๖ ๖๒ ๑๔๕ ๑๘๙ 

 

 
 

กราฟแสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๑  พบวา  พื้นท่ีสีฟา 
มีผลสัมฤทธิตํ่า  เปนปญหา ทําใหเกิดการสราง “อุปกรณชวยฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล” ข้ึนมา แกปญหา   
สามารถแกปญหาไปได เปนอยางดี (พื้นท่ีสีน้ําตาล)  และในปการศึกษา ๒๕๕๙  ไดพัฒนา มาเปน ชุดฝก ๕ 
ทักษะวอลเลยบอล   พบวา เปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพสูง  (พื้นท่ีสีเขียว)  จะเห็นไดจากการ ท่ีนักเรียนสวนใหญ 
ไดรับการพัฒนา ครอบคลุมทุกทักษะ  จึงสงผลใหผลการเรียน ต้ังแต ๓. ๓.๕ และ ๔  คอนขางสูงไปเปนลําดับ 

 
 

๕.  จุดเดนหรือลักษณะพิเศษของผลงานนวัตกรรม 
      ๗.๑  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สามารถใชฝกทักษะได ๕ ทักษะคือ  
    ๑.) ทักษะการเลนสองมือลาง(Under ball),   ๒.) สองมือบน (Two hand over head) , 
๓.) การตบ(Spike) , ๔.) การสกัดกั้น(Blocking) และ ๕.) การเลนลูกมือเดียวเหนือตาขาย(One hand over net) 
       ๗.๒  ใชฝกทักษะวอลเลยบบอลเปนชุด(Set)  ไดอยางตอเนื่อง ท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 
       ๗.๓  ใชฝกความอดทนของกลามเนื้อ, ความแข็งแรง ความแคลวคลองวองไว ไดเปนอยางดี 
       ๗.๔  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ใชเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะของนักเรียน เพือ่ทราบ
พัฒนาการและความกาวหนาของของนักเรียนในการฝกทักษะอยางรอบดาน 
       ๗.๕  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ใชวัสดุเหลือใช หางาย เทคนิคการจัดทําเรียบงายไมยุงยาก คงทน 
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย 
       ๗.๖  ผูฝกสอนสามารถออกแบบการฝกทักษะและสมรรถภาพไดอยางหลากหลายรูปแบบ ดวยตนเอง 



๖๙ 

 

       ๗.๗  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ชวยใหผูสอนสามารถแกไขทักษะวอลเลยบอล  จะเปนบางรายการ
หรือท้ังเฉพาะอยาง  ใชไดท้ังรายบุคคลและรายกลุม 
        ๗.๘  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”เปนส่ือการสอนท่ีมีคุณภาพ ประกอบการจัดการเรียนรู ในช้ันเรียน
และใชประเมินผลการฝกทักษะวอลเลยบอลท้ัง ๕  ทักษะ 
        ๗.๙  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนส่ือกระตุน”กระบวนการคิด” ของนักเรียนและครู ในการ
ประดิษฐคิดคน นวัตกรรมเพื่อการศึกษา  ทําใหเกิดการคิดอยางหลากหลาย ท่ีจะนํามาพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรูในช้ันเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
        ๗.๑๐  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนแบบอยางของกระบวนการรักษาส่ิงแวดลอม  โดยการนําเอา
วัสดุเหลือใช กลับมาใชใหม ตามหลักการ ๓ R  (Reuse-Reduce-Recycle) 
         ๗.๑๑ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สงเสริมแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ดวยการประดิษฐอุปกรณ
โดยใชวัสดุเหลือใช,หางายในทองถ่ินรูปแบบเรียบงาย สามารถจัดทําดวยตนเอง  
         ๗.๑๒  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดวยการออกกําลังกาย 
ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน ชวยใหผอนคลายจากความเครียด  
          ๗.๑๓  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สอดคลองกับหลักการ “ ๓ ป.”  คือ เปน ส่ิงประดิษฐท่ี 
ประหยัดสุด,ประโยชนสูงและประยุกตได อันเปนหลักการสําคัญของชมรมนักประดิษฐ โรงเรียนบางมดวิทยา 
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ปฏิบัติมานานกวา ๒๐ป 
          ๗.๑๔  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”  เปนส่ิงประดิษฐท่ีประดิษฐข้ึนใหม ไมเคยมีใครทํามากอน  และ
เสร็จสมบูรณแลว สามารถใชประโยชนไดจริง ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
          ๗.๑๕  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” มีรูปแบบท่ีเรียบงาย ไมยุงยากในการจัดทํา สามารถนําไปจัดทํา
เพื่อใชงานไดงาย  เนื่องจากมีกลไกท่ีไมยุงยาก ไมสลับซับซอน  จัดทําข้ึนใชเองไดงาย 
 

  จากจุดเดนท่ีสําคัญของ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”  จึงไดรับการยอมรับจาก ผูทรงคุณวุฒิจากการ
ประกวด ส่ือและนวัตกรรม ในการเรียนการสอน  จากหลายหนวยงาน  

 
ป พ.ศ. ๒๕๖๐  นําเสนอ นวัตกรรม ชือ่ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” 
   ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ดังตอไปนี้ 

 

๑.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”และ “คอนโดสวนครัว” 
   ช่ือรางวัล  รางวัล   เชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS   ระดับ  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประเภทรางวัล  บุคคล  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร  “ ระดับดีเดน”  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
     ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  

๒.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” 
ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ครั้งท่ี ๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๙  

  ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 

  รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร    เหรียญเงิน  ระดับ  ประเทศ 
  ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 



๗๐ 

 

 
๓.  ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”    

  ช่ือรางวัล  รางวัล   สพม.๑ ( SESAO 1 AWARDS) 
 รางวัลท่ีได    โลเกียรติคุณ  ครูดีเดน  ประจําป ๒๕๕๙ 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  

๔. ป พ.ศ. ๒๕๖๐  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ“ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”      
 ประเภทรางวัล     นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ประเภท  ส่ือการสอนในช้ันเรียน   
 รางวัลท่ีได          รองชนะเลิศอันดับ  ๒   ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการ    สภาวิจัยแหงชาติ  ประจําป  ๒๕๖๐ 
๕.  ป พ.ศ. ๒๕๖๐  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ“ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”    
  ช่ือรางวัล  รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๐ 
 รางวัลท่ีได    โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร   ระดับเหรียญเงิน  ระดับ ประเทศ 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   

          
            

 
   รองชนะเลิศอันดับ  ๒   ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐  บาท จาก สภาวิจัยแหงชาติ 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ มอบ ๔ รางวัล ประจําป ๒๕๕๙ 
รางวัลครูดีเดน ป ๒๕๕๙,รางวัล MOE awardS  ประจําป ๒๕๕๙,รางวัล OBEC AWARDS ป ๒๕๕๙ 

และรางวัล เหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ระดับประเทศ ป ๒๕๕๙ 
 

 



๗๑ 

 

ภาคผนวก  ฉ. 
 

ประวัตแิละผลงานหัวหนาคณะทํางาน 

 
ดาน  สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา 

 

ช่ือ – นามสกุล      นายบรรเทิง  จันทรนิเวศน 
ตําแหนง ครูชํานาญการพิเศษ 
กลุมสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา 
วุฒิการศึกษา ปริญญา การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ)  พลศึกษา   
      สถาบัน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พลศึกษา 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  พลศึกษา      
      สถาบัน   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  บริหารการศึกษา  
 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

********************************************************** 
๑. ช่ือนวัตกรรม   สื่อ “ตัวตอตัว” 
 ช่ือรางวัล ครูผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ดานส่ือการสอน ประจําป ๒๕๓๙ 
 ประเภทรางวัล   สายงานการสอน  มัธยมศึกษา 
 รางวัลท่ีได รางวัลท่ี ๒     ไดรับ   ใบประกาศเกียรติคุณ   พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา      ป พ.ศ.  ๒๕๓๙ 
๒. ช่ือนวัตกรรม   ส่ือ “เด็กหญิงกาญจนา” 
 ช่ือรางวัล  ครูผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ดานส่ือการสอน ประจําป ๒๕๔๐ 
 ประเภทรางวัล   สายงานการสอน  มัธยมศึกษา 
 รางวัลท่ีได    รางวัลท่ี ๑  พรอม  โลประกาศเกียรติคุณ  และเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   
๓. ช่ือนวัตกรรม  สื่อ “ตัวตอตัว” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล  ผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป ๒๕๔๐ 
 ประเภทรางวัล   ประเภท   ท่ัวไป (บุคคล) 
 รางวัลท่ีได   รางวัลท่ี ๓   พรอมเกียรติคุณบัตร และเงินรางวัล  ๑๐๐,๐๐๐  บาท(หนึ่งแสนบาท) 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 



๗๒ 

 

 ๔. ช่ือนวัตกรรม  “อุปกรณชวยฝกสปริงตัว” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล  ผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป ๒๕๔๓ 
 ประเภทรางวัล   ประเภท   ท่ัวไป (บุคคล) 
 รางวัลท่ีได   รางวัลชมเชย  พรอม  เกียรติคุณบัตร  และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท(หาหมื่นบาท) 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 ๕. ช่ือนวัตกรรม    “ผลงานครูผูสอนพลศึกษา” 
 ช่ือรางวัล ครูแมแบบ  ประจําป ๒๕๔๖  
 ประเภทรางวัล   บุคคล   กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 
 รางวัลท่ีได      โลประกาศเกียรติคุณ  พรอม เข็มคุรุสดุษฎี 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   สํานักงานคุรุสภา   
 ๖. ช่ือนวัตกรรม    “อุปกรณชวยพยุงแขนสําหรับการฝกยิมนาสติก” 
 ช่ือรางวัล รางวัล  ผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป ๒๕๔๗  
 ประเภทรางวัล   ประเภท   ท่ัวไป (บุคคล) 
 รางวัลท่ีได  รางวัลชมเชย  พรอม  เกียรติคุณบัตร  และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐  บาท(หาหมื่นบาท) 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  ๗. ช่ือนวัตกรรม  อุปกรณชวยฝกมวนตัว 
 ช่ือรางวัล  รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๔๘ 
 ประเภทรางวัล   ประเภทโรงเรียน 
 รางวัลท่ีได    โลประกาศเกียรติคุณ  ระดับเหรียญทอง 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   
  ๘. ช่ือนวัตกรรม   ชมรมนักประดิษฐ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”  
 ช่ือรางวัล   รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป  ๒๕๕๐ 
 ประเภทรางวัล   ประเภทโรงเรียน 
 รางวัลท่ีได    โลประกาศเกียรติคุณ   
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
   ๙. ช่ือนวัตกรรม   มีดปอกทุเรียน (ชมรมนักประดิษฐ) 
 ช่ือรางวัล   รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป  ๒๕๕๐ 
 ประเภทรางวัล   ระดับม.ตน 
 รางวัลท่ีได    ถวยรางวัล  พรอม เงินสด ๓,๐๐๐ บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  ๑๐. ช่ือนวัตกรรม   ธุรกิจ “จุรินทรีเพื่อชีวิต”(ชมรมนักประดิษฐ)  
 ช่ือรางวัล   รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป  ๒๕๕๐ 
 ประเภทรางวัล   ระดับ ม.ตน 
 รางวัลท่ีได    ถวยรางวัล  พรอม เงินสด ๓,๐๐๐ บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
  ๑๑. ช่ือนวัตกรรม   ชุด “อุปกรณทําความรอนจากแสงอาทิตย”  
 ช่ือรางวัล   รางวัลโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป  ๒๕๕๔ 
 รางวัลท่ีได    ถวยรางวัล  พรอม เงินสด ๓,๐๐๐ บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 



๗๓ 

 

   ๑๒. ช่ือนวัตกรรม    ตูน้ําเย็นประหยัดพลังงาน   (ป พ.ศ. ๒๕๕๔) โดย  ชมรมนักประดิษฐ 
 ๑๒.๑   ช่ือรางวัล ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร  
  ประเภทรางวัล   มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  รางวัลท่ีได   ชนะเลิศ  พรอม  เกียรติคุณบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐  บาท(หน่ึงหมื่นบาท) 

  ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
 ๑๒.๒  ช่ือรางวัล ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เพื่อการประหยัดพลังงาน 
  ประเภทรางวัล   มัธยมศึกษาตอนปลาย(โดย  ชมรมนักประดิษฐ) 
  รางวัลท่ีได   ชนะเลิศ  พรอมเกียรติคุณบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาท) 
  ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    การปโตเล่ียมแหงประเทศไทย(ปตท.) 
  ๑๒.๓  ช่ือรางวัล โครงการคิดดีทําดีถวายพอหลวง  
  ประเภทรางวัล   โรงเรียน(โดย  ชมรมนักประดิษฐ) 
  รางวัลท่ีได    ชนะเลิศ  พรอม  เกียรติคุณบัตร 
  ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    ไทยทีวีชอง ๓  และกรุงเทพมหานคร 
 ๑๒.๔  ช่ือรางวัล ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
  ประเภทรางวัล   มัธยมศึกษาตอนปลาย(โดย  ชมรมนักประดิษฐ) 
  รางวัลท่ีได          เกียรติคุณบัตรระดับ   เหรียญทอง  
  ช่ือสวนราชการท่ีใหรางวัล  สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑ 
   
 ๑๓.  ช่ือนวัตกรรม   “เตียงแสนสบาย” 
 ช่ือรางวัล  รายการ สมรภูมิไอเดีย   แพรภาพเม่ือ  กรกฎาคม  ๒๕๕๔ 
 ประเภทรางวัล   ส่ิงประดิษฐ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(โดย  ชมรมนักประดิษฐ) 
 รางวัลท่ีได    ประกาศเกียรติคุณ  พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   บริษัท  WORK  POINT  ENTERTAINMENT   จํากัด 

 ๑๔.  ช่ือนวัตกรรม   “อุปกรณอาบน้ําสุนัข” (โดย  ชมรมนักประดิษฐ) 
 ช่ือรางวัล  รายการ  กระจางศาสตร  แพรภาพเม่ือ  ๒๓  กุมภาพันธ  ๒๕๕๔ 
 ประเภทรางวัล   ส่ิงประดิษฐ  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 รางวัลท่ีได    ประกาศเกียรติคุณ  พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   บริษัท  WORK  POINT  ENTERTAINMENT   จํากัด 

๑๕. ช่ือนวัตกรรม    ส่ือ “เด็กหญิงปญญเนตร” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๔   
 ประเภทรางวัล   ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
    กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร  ระดับ   เหรียญทอง  ระดับประเทศ 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 ๑๖.  ช่ือนวัตกรรม   “มีดปอกทุเรียน” 
 ช่ือรางวัล  นักประดิษฐ ๑๐๐๐(พัน) ลาน   แพรภาพเม่ือ  ๙ กรกฎาคม   ๒๕๕๕ 
 ประเภทรางวัล   ส่ิงประดิษฐระดับคุณภาพ 
 รางวัลท่ีได    โลประกาศเกียรติคุณ  พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล   บริษัท  WORK  POINT  ENTERTAINMENT   จํากัด 



๗๔ 

 

๑๗. ช่ือนวัตกรรม    ส่ือ “แปรงสีฟนพลังน้ํา” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๕   
 ประเภทรางวัล   ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 
 รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร  ระดับ  ชมเชย  ระดับภาค 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
๑๘.  ป พ.ศ. ๒๕๕๖  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ“อุปกรณบริหารกลามเนื้อทองพลังโนมถวง” 
 ประเภทรางวัล    โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ครูท่ีปรึกษา) 
 รางวัลท่ีได          เกียรติคุณบัตรระดับ   เหรียญทอง  
 ช่ือสวนราชการ    สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
๑๙.  ป พ.ศ. ๒๕๕๖  นําเสนอ ผลงาน ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  ประจําป ๒๕๕๖ 
 ช่ือรางวัล  ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  ประจําป ๒๕๕๖ 
 ประเภทรางวัล   ประเภทผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน  
 รางวัลท่ีได    ประกาศเกียรติคุณบัตร   ระดับประเทศ 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานลูกเสือแหงชาติ 
๒๐. ป พ.ศ. ๒๕๕๖  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ “อุปกรณบริหารกลามเนื้อทองพลังโนมถวง”  
 ประเภทรางวัล    “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย” (ครูท่ีปรึกษา) 
 รางวัลท่ีได          เกียรติคุณบัตรระดับ  ชมเชย พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการ    กรมพลศึกษา  ประจําป  ๒๕๕๖ 
๒๑. ป พ.ศ. ๒๕๕๕  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลตนทุนตํ่า”  
 ประเภทรางวัล    “นวัตกรรมตนทุนตํ่า” 
 รางวัลท่ีได          เกียรติคุณบัตรระดับ  ชมเชย  พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการ    กรมพลศึกษา  ประจําป  ๒๕๕๖ 
๒๒.  ป พ.ศ. ๒๕๕๖  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ  ตูน้ําเย็นประหยัดพลังงาน   (ครูท่ีปรึกษา) 
  ช่ือรางวัล ประกวดโครงงานตนกลาพลังงาน ปท่ี ๘ ระดับภาคกลาง  
 ประเภทรางวัล   มัธยมศึกษาตอนตน 
 รางวัลท่ีได   ชนะเลิศ  พรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐  บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท) 
 ช่ือสวนราชการ  กระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี  
๒๓.  ป พ.ศ. ๒๕๕๖  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ  ตูน้ําเย็นประหยัดพลังงาน (ครูท่ีปรึกษา) 
  ช่ือรางวัล          ประกวดโครงงานตนกลาพลังงาน ปท่ี ๘ ระดับปะเทศ  
 ประเภทรางวัล   มัธยมศึกษาตอนตน   
 รางวัลท่ีได   รองชนะเลิศ  พรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐  บาท(สามหมื่นบาท) 
 ช่ือสวนราชการ   กระทรวงพลังงาน  
๒๔. ป พ.ศ. ๒๕๕๖  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล”  
 ช่ือรางวัล  รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๖ 
 ประเภทรางวัล   ประเภทโรงเรียน  ระดับเขต(สพม.๑) 
 รางวัลท่ีได    ประกาศเกียรติคุณบัตร   ระดับเหรียญทอง 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    เขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
 



๗๕ 

 

 
๒๕.  ป พ.ศ. ๒๕๕๖  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ“อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล” 
  ช่ือรางวัล  รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๖ 
 ประเภทรางวัล   ประเภทโรงเรียน  ระดับประเทศ 
 รางวัลท่ีได    โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร   ระดับเหรียญเงิน 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   
๒๖.  ป พ.ศ. ๒๕๕๗  นําเสนอ ผลงาน ครูผูสอนดีเดน  ประจําป ๒๕๕๗  
 ช่ือรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  ประจําป ๒๕๕๗ 
 ประเภทรางวัล   เกียรติคุณบัตร  ครูผูสอน  (ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา) 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    คุรุสภาเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ 
๒๗.  ป พ.ศ. ๒๕๕๗  นําเสนอ ผลงาน ครูผูสอนดีเดน  ประจําป ๒๕๕๗  
 ช่ือรางวัล  ครูผูสอนดีเดน  ประจําป ๒๕๕๗ 
 ประเภทรางวัล   ประเภทครูผูสอน  (ระดับประเทศ) 
    ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา 
๒๘. ป พ.ศ. ๒๕๕๗  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ “อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”  
 ประเภทรางวัล     ประชาชนท่ัวไป 
 รางวัลท่ีได          เกียรติคุณบัตรชมเชย  ไดรับโลรางวัล  พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการ    กรมพลศึกษา  ประจําป  ๒๕๕๘ 
๒๙. ป พ.ศ. ๒๕๕๗  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ “อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”  
 ประเภทรางวัล     นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ประเภท  ส่ือการสอนในช้ันเรียน   
 รางวัลท่ีได          รองชนะเลิศอันดับ  ๓   ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการ    สภาวิจัยแหงชาติ  ประจําป  ๒๕๕๘ 
๓๐.  ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ“อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๗   
 ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 รางวัลท่ีได     รางวัลเหรียญทอง    ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานเขตพื้นท่ีปฐมศึกษา จังหวัดอางทอง  
๓๑.  ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ“อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๗   
 ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 รางวัลท่ีได     รางวัลเหรียญเงิน    ระดับ ประเทศ 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓๒.  ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ พัฒนางานวิชาการ“ดาน นวัตกรรมทางการศึกษา”  
 ช่ือรางวัล  รางวัล   International Tara Awards   2015 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘   
 รางวัลท่ีได     เกียรติบัตร ครูผูอุทิศตนเพื่อสังคม   
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล     เสถียรธรรมสถาน  กรุงเทพมหานคร  
๓๓.  ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ“ชุดฝกทักษะกีฬากอลฟในโรงเรียน” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๘   
 ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   



๗๖ 

 

 รางวัลท่ีได     รางวัลเหรียญทอง    ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานเขตพื้นท่ีมัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี  
๓๔.  ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ“อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล” 
 ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ป พ.ศ. ๒๕๕๘   
 ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน   
 รางวัลท่ีได     รางวัลเหรียญทอง    ระดับ ประเทศ 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓๕.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  ไดรับรางวัล  ช่ือ   “รางวัลคุรุสดุดี ประจําป ๒๕๕๘” 
 ช่ือรางวัล รางวัลคุรุสดุดี ประจําป ๒๕๕๘” 
 ประเภทรางวัล   ประเภท  ครู (กรุงเทพมหานคร สพม.๑)   ระดับประเทศ 
 รางวัลท่ีได    ประกาศเกียรติคุณบัตร,เข็มกลัดคุรุสดุดี    
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   
๓๖. ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ “อุปกรณต้ังลูกกอลฟแบบประหยัด”  
 ช่ือรางวัล นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 
 รางวัลท่ีได          รางวัลชมเชย  พรอมเงินรางวลั  ๕,๐๐๐ บาท 
 ช่ือสวนราชการ    กรมพลศึกษา  ประจําป  ๒๕๕๙ 
๓๗.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ“ชุดฝกทักษะกีฬากอลฟในโรงเรียน” 
  ช่ือรางวัล  รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙ 
 รางวัลท่ีได    โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร   ระดับเหรียญเงิน 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   
๓๘.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ  “คอนโดสวนครัว” 

    ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)   ระดับ  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
    ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
   กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 
    รางวัลท่ีได     ครูผูสอนยอดเยี่ยม   
     ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  

๓๙.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ “คอนโดสวนครัว” 
   ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ครั้งท่ี ๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๙  
   ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
   กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 
   รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร  ระดับ  ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก 
     ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๔๐.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ “คอนโดสวนครัว” 
   ช่ือรางวัล  รางวัล   เชิดชูเกียรติ  MOE AWARDS   ระดับ  เขตพื้นท่ีการศึกษา 
   ประเภทรางวัล  บุคคล  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร  “ ระดับดีเดน”  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 
     ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  
 
 



๗๗ 

 

 
๔๑.  ป พ.ศ. ๒๕๕๙  นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” 

ช่ือรางวัล  รางวัล   ทรงคุณคา  สพฐ. (OBEC  AWARDS)  ครั้งท่ี ๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๙  
  ประเภทรางวัล  ครูผูสอนยอดเยี่ยม  ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

    กลุมสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา 
  รางวัลท่ีได    เกียรติคุณบัตร    เหรียญเงิน  ระดับ  ประเทศ 
  ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

๔๒.  ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ช่ือ  “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”    
  ช่ือรางวัล  รางวัล   สพม.๑ ( SESAO 1 AWARDS) 
 รางวัลท่ีได    โลเกียรติคุณ  ครูดีเดน  ประจําป ๒๕๕๙ 
 ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล      สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  

๔๓. ป พ.ศ. ๒๕๖๐  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ“ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”      
 ประเภทรางวัล     นักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   ประเภท  ส่ือการสอนในช้ันเรียน   
 รางวัลท่ีได          รองชนะเลิศอันดับ  ๒   ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 ช่ือสวนราชการ    สภาวิจัยแหงชาติ  ประจําป  ๒๕๖๐ 
๔๔.  ป พ.ศ. ๒๕๖๐  นําเสนอ  นวัตกรรม  ช่ือ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”    
  ช่ือรางวัล  รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๐ 
 รางวัลท่ีได    โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร   ระดับเหรียญเงิน  ระดับ ประเทศ 
   ช่ือสวนราชการหรือหนวยงานท่ีใหรางวัล    สํานักงานคุรุสภา   
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