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โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”

โดย
นายบรรเทิง จันทรนิเวศน

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๒

การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล
โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”

โดย
นายบรรเทิง จันทรนิเวศน
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

๓

ก
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ผูศึกษา
ครูที่ปรึกษา
ผูอํานวยการ
ปการศึกษา

การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใชชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
งานวิจัยในชั้นเรียน
เด็กชายพลวัฒน บุญเลิศลักษณ
เด็กชายมนัสวิน แสงสุดา
เด็กชายสรรเพ็ชร แจงไพร
นายบรรเทิง จันทรนิเวศน
นายบุณยพงศ โพธิวัฒนธนัต
๒๕๕๙

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ ๑) ศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลาง
ของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ที่
ผูสอนเปนผูจัดสรางขึ้น ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางคะแนนกอนและหลังการ
ฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใชชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนา ทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง( Purposive Sampling) เปนนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๔๖ คน ทําการฝก ๖ สัปดาห ๆ ละ ๑ คาบ เครื่องมือที่ใชในการพัฒนา
ประกอบดวย ๑) แผนจัดการเรียนรู ๒) ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ที่มีตอการพัฒนา
ทักษะกีฬาวอลเลยบอลโดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล เปนแบบมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ
(Rating Scale) จํานวน ๑๗ ขอ
ผลการวิจัยพบวา
๑. พัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๒
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใชชุดฝก
๕ ทักษะวอลเลยบอล มีคะแนนเฉลี่ยทักษะสองมือลางกอนใชของนักเรียน จํานวน ๔๖ คน
มีคะแนนต่ําสุด ๑ คะแนน, สูงสุด ๗ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย( X ) ๓.๔๑ , สวนเบี่ยงเบน

๔

มาตรฐาน(S.D.) ๑.๕๓ และคะแนนเฉลี่ยทักษะสองมือลาง หลังใชอุปกรณ มีคะแนนต่ําสุด
๒ คะแนน,สูงสุด ๑๓ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย( X ) ๖.๔๘ , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)
๒.๗๙ ในสวนของคะแนนความกาวหนา พบวา ระดับต่ําสุด ๑ คะแนน,สูงสุด ๖ คะแนน
และมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย( X ) ๓.๐๖, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ๑.๒๙
๒. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลนสองมือลางกอนและหลังการใช ชุดฝก ๕
ทักษะวอลเลยบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” พบวา คะแนนทักษะหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕
๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” มี
ความพึงพอใจ ตอการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใชชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล ระดับดีมาก คือ นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากขึ้น(คาเฉลี่ย
๓.๘๘), หลังจากใชสิ่งประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีขึ้น(คาเฉลี่ย ๓.๘๑), ปแบบ
ของสิ่งประดิษฐมีความแปลกใหมและไมเหมือนใคร(คาเฉลี่ย ๓.๗๖)และเทคนิคในการประดิษฐ
เรียบงาย ไมยุงยาก แตไดผลดี(คาเฉลี่ย ๓.๗๖) มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ ๓.๒๒ สวนใหญอยูในระดับดี

คําสําคัญ ทักษะการเลนลูกสองมือลาง,อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล

๕ข

กิตติกรรมประกาศ

เอกสารฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาและพัฒนางาน ดานนวัตกรรมและสื่อการจัดการเรียนรู เปน
เรื่องของความพยายามที่จะจัดการเรียนรู เพื่อสะทอนการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน โดยใชสื่อการเรียนรู โดย
เริ่มจากการศึกษา หาขอมูลจากแหลงเรียนรูตาง ๆการประมวลและปรับปรุง ใหเหมาะสมกับสภาพสังคมในยุค
ปจจุบัน นอกจากนี้ ยังไดนําเสนอ การคนพบนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ที่มี
ชื่อวา “ชุดฝก ๕ ทักษะกีฬาวอลเลยบอล” ซึ่งประดิษฐขึ้นมาดวยวัตถุประสงคดังนี้
๑. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล ที่ผูสอนเปนผูจัดสรางขึ้น
๒.
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการ
พัฒนาโดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่ใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ใน
การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๒
ในการวิจัยครั้งนี้ สําเร็จไปไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากชมรมนักประดิษฐ ฯ ที่ใหการ
สนับสนุนจาก กลุมนักเรียนที่ทําการศึกษา วิเคราะห รวมกันประดิษฐและทดสอบอุปกรณ ในการจัดการเรียนรู
ขอบพระคุณผูอํานวยการ บุณยพงศ โพธิวัฒนธนัต ที่ใหความอนุเคราะหสนับสนุนและเปนผูทรงคุณวุฒิ ในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณรองผูอํานวยการ ผองพรรณ จอมศรี รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ ในการเปนที่ปรึกษา
ในการวิจัยและดําเนินงาน ตลอดจนเปนผูทรงคุณวุฒิในครั้งนี้ จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
นายบรรเทิง จันทรนิเวศน
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กิจกรรมพลศึกษา เปนปจจัยสําคัญที่พัฒนาเยาวชนของชาติใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ไมวาจาเปน
การพัฒนาทางดานสุขภาพรางกาย ใชทักษะเปนการพัฒนาทางดานจิตใจการพัฒนาทางดานอารมณสงผลใหเกิด
ความเปนอยูที่ดีและการดํารงชีวิตอยางเปนสุขดังพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา “การกีฬา
เปนสิ่งที่มีจุดประสงคพื้นฐานที่จะสงเสริมใหรางกายแข็งแรงและสามารถที่จะแสดงฝมือเชิงกีฬาเพื่อความสามัคคี
และเพื่อ ให คุ ณภาพของมนุ ษ ยที่ ดี ขึ้ น มา เวลานี้ กี ฬามี ค วามสํ า คั ญ ในด า นอื่ น ด วยคื อ ในทางสัง คมที่ ให ค นใน
ประเทศชาติหันมาปฏิบัติสิ่งที่เปนประโยชนในทางสุขภาพของรางกายและจิตใจทําใหสามารถที่จะเปนสังคมอยาง
อยูเย็นเปนสุข ทั้งเปนสิ่งที่กอใหเกิดความเจริญของบานเมืองและโดยเฉพาะในการกีฬาระหวางประเทศที่ไดเพิ่ม
กีฬาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับชีวิตของแตละคนและชีวิตของบานเมือง ถาปฏิบัติกีฬาอยางที่ถูกตองหมายถึง
วาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสามารถก็จะไดนํามาซึ่งชื่อเสียงแกตนเองและประเทศชาติถาปฏิบัติกีฬาดวยความ
เรียบรอยสุภาพ ก็ทําใหมีชื่อเสียงเหมือนกันและจะสงเสริมความสามัคคีในประเทศชาติ
การเรียนการสอนพลศึกษามีความสําคัญมากในการที่จะพัฒนาเยาวชน นักเรียน นักศึกษาของชาติใหเกิด
การเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดี มีสุขภาพรางกายแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานแจมใสมีน้ําใจเปนนักกีฬา มีศีลธรรมและ
คุณธรรม เปนทรัพยากรที่มีคุณคาของประเทศชาติ และเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนา
ตอไป
การเรียนการสอนพลศึกษาที่ดีและมีคุณภาพตองอาศัยองคประกอบหลายๆดาน เชน สถานที่ งบประมาณ
อุปกรณการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลักสูตร จุดมุงหมาย และการเตรียมแผนการสอน ดังนั้น การที่จะ
ประสบผลสํ า เร็ จ ในการเรี ย นการสอนพลศึ ก ษา องค ป ระกอบต า งๆ จะต อ งมี ค วามสมบู ร ณ แ ละพร อ มที่ จ ะ
เอื้ออํานวยการเรียนการสอนพลศึกษาสภาพปญ หาการเรียนการสอนพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนการ
สอนไมตรงกับจุดประสงค หรือจุดมุง หมายปญหาขาดแคลน บุคลากรหรือผูเชี่ยวชาญทางดานพลศึกษาปญ หา
ตางๆเหลานี้สงผลตอการพัฒนาเยาวชนเปนอยางยิ่ง
วอลเลยบอลเปนกีฬาที่นิยมเลนและแขงขันกันทั่วไป ทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศเปนการเลนที่
มีความสุนกสนาน เพลิดเพลิน และมีเทคนิคมาก ซึ่งเปนการเลนที่ชวยในการพัฒนารางกายไดหลายทาง สงเสริม
รา งกายได ทุก ส ว น และเป น การสอนให ผู เ ล น รูจั ก เล น ในขอบเขตของกฎติ ก า ทั ก ษะนั้ น ฐานในการเล น กี ฬ า
วอลเลยบอลมีความสําคัญอยางยิ่ง ถาผูเลนมีความรูความสามารถในการปฏิบัติทักษะตางๆ อยางคลองแคลวและ
ถูกตอง ถาจะชวยใหผูเลนไดสุนกสนานกับการเลนที่เพิ่มมากขึ้น และชวยใหประสบผลสําเร็จในการเลน อีกทั้งเปน
ความสามารถพื้ น ฐานที่ น า ไปสู ก ารเรี ย นรู ทั ก ษะในขั้ น สู ง ต อ ไป ทั ก ษะพื้ น ฐานในการเล น กี ฬ าวอลเลย บ อล
ประกอบดวยทักษะตางๆ ตอไปนี้ คือ ทักษะการเลนลูกดวยมือลางหรือการอันเดอรลูก ทักษะการเลนมือบน
ทักษะการเสริม ทักษะการตกลูกบอล และทักษะการสกัดกั้น(อุทัย สงวนพงศ, ๒๕๓๖ :๑)

๑๑
โดยทั่วไปการอันเดอรลูก เปนทักษะพื้นฐานที่สําคัญในการเลนกีฬาวอลเลยบอล ซึ่งมักจะใชในการเลนเกม
รับ ไมวาจะเปนการรับลูกเสิรฟ หรือการรับลูกตบจากฝายตรงขาม ผูเลนทุกคนในทีม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเลนคน
แรกที่ จะเข ารับ ลูกบอลจากฝายตรงขามควรจะตองมีทัก ษะการอัน เดอร ลูกที่ แมนยํ า จึ ง จะช วยใหทีมประสบ
ผลสําเร็จในการเลนได และการอันเดอรลูกดังกลาวนั้น ผูเลนควรจะตองมี
สมาธิที่มั่นคง มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ฉับไว และตัดสินใจอยางรวดเร็ว ในการฝกการเลนลูกมือลาง หากผูฝกได ฝก
ทักษะตางๆภายใตสถานการณการเลนจริงและที่ดีนั้นก็จะชวยใหผูเลนไดมีประสบการณตรงในการเลนทักษะตางๆ
อยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนวอลเลยบอล ของนักเรียนระดับชั้นม.๑ จึงไดทําการทดสอบนักเรียนกอนการ
สอนพบวา นักเรียนสวนใหญบกพรองในทักษะ “การอันเดอร”หรือ ทักษะสองมือลาง เปนจํานวนมาก ทําให
การเลนกีฬาวอลเลยบอลในเวลาวางของนักเรียนไมมีความสนุกสนาน เกิดการเบื่อหนาย ผูวิจัยจึงทําการประดิษฐ
อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลขึ้นมา เพื่อนํามาทดลองใชเพื่อแกปญหานี้ โดยทําการทดลองกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๔๖ คน โดยมีวัตถุประสงคดังนี้
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลของการใช อุปกรณการฝกทักษะวอลเล ยบอล ที่มีผลตอการฝกทัก ษะสองมื อลางของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” โดยมีวัตถุประสงคยอย ๓ ประการ ดังนี้
๑) เพื่อศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๒
ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช โดยใชชุดฝก ๕ทักษะ
วอลเลยบอล ที่ผูสอนเปนผูจัดสรางขึ้น
๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนและหลังการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล
โดยใช โดยใชชุดฝก ๕ทักษะวอลเลยบอล
๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 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 โดยหลังการฝกมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
๓) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก
๕ ทักษะวอลเลยบอล อยูใ นเกณฑระดับดี
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้
๑. เปนการศึกษาผลของการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ที่มีตอการเลนสองมือลาง ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙
๒. ทักษะกีฬาวอลเลยบอลที่ศึกษา คือ ทักษะสองมือลาง(Under Ball)

๑๒
ประชากรกลุมตัวอยาง
๑. ประชากรเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๔๖ คน
๒. ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย
๒.๑ ตัวแปรอิสระ (Independent variable)
อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล
๒.๒ ตัวแปรตาม (Dependent variable)
ผลการทดสอบทักษะสองมือลาง
ระยะเวลาในการทดลองการศึกษาวิจัย
ภาคการเรียนที่ 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 ทักษะวอลเลยบ อล คือ นวัตกรรมที่ผูสอนประดิษฐขึ้นมาเพื่อใชประกอบการพัฒ นา
ทักษะวอลเลยบอล ของนักเรียนในครั้งนี้
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. เปนแนวทางสําหรับครูที่เกี่ยวของกับการพลศึกษา ในการนําเอานวัตกรรมไปใชในการ
พัฒนานักเรียน ใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
๒. เปนแนวทางสําหรับครูพลศึกษา ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียนได
อยางเหมาะสมทั้งเพศและวัยของนักเรียน
๓. เปนการปูพื้นฐานใหแกนักเรียน เพื่อที่จะมีทักษะที่ดี สามารถนําเอาไปใชในชีวิตประจําวัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
๔. เปนการปลูกฝงเจตคติที่ดี แกนักเรียนที่เริ่มฝกทักษะใหม ๆ ใหเกิดความสนุกสนานและมี
ใจรักการกีฬาและการออกกําลังกาย
๕. เปนการสรางและนํานวัตกรรมมาใชแกปญหานักเรียนที่มีความบกพรองทางดานทักษะ
วอลเลยบอลใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น,สูงขึ้น

๑๓

บทที่ ๒
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษา คนควา ตํารา เอกสาร และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับทฤษฎีพลศึกษา และทฤษฎีเกี่ยว
การเลนวอลเลยบอล ผูวิจัยไดนําเสนอรายเอียดตามลําดับหัวขอดังนี้
ตอนที่ ๑. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวอลเลยบอล
๑.๑ ประวัติความเปนมากีฬาวอลเลยบอล
๑.๒ ลักษณะการเลนกีฬาวอลเลยบอล
ตอนที่ ๒. ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล
๒.๑ การยืนในทาเตรียมพรอม
๒.๒ ทักษะการเลนลูกมือลางหรือการอันเดอรลูก(Under)
ตอนที่ ๓. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตอนที่ ๑ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวอลเลยบอล
๑.๑ ประวัติความเปนมากีฬาวอลเลยบอล
กีฬาวอลเลยบอลเริ่มขึ้นเมื่อป ค.ศ. ๑๘๙๕ โดยนายวิลเลียม จี มอรแกน(William G.Morgan)
ผูอํา นวยการฝา ยพลศึก ษาของสมาคมวาย.เอ็ ม.ซี .เอ(Young Men’s Christian Association) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เปนผูคิดเกมการเลนขึ้นมา เนื่องจากในฤดูหนาวหิมะตกลงมาผูคนทั่วไปไมสามารถเลนกีฬากลางแจง
ได เขาไดพยายามคิดและดัดแปลงกิจกรรมตางๆ เพื่อใชเปนกิจกรรมที่พักผอนหยอนใจ หรือผอนคลายความตึง
เครียด ขณะที่เขาดูการแขงขันเทนนิส ไดเกิดแนวความคิดที่จะนําลักษณะและวิธีเลนของกีฬาเทนนิสมาดัดแปลงให
เลนไดจึงใชตาขายเทนนิสขึงระหวางเสาโรงยิมเนเซียม สูงจากพื้น ๖ ฟุต ๖ นิ้ว ใชยางในของลูกบาสเกตบอลสูบลม
แลวใชมือและแขนตีโตขามตาขายกันไปมา แตเนื่องจากยางในลูกบาสเกตบอลเบา ทําใหลูกบอลเคลื่อนที่ชาและ
ทิศทางการเคลื่อนที่ไปไมแนนอน ในที่สุดเขาจึงใหบริษัท A.G. Spalding and Brother Company ผลิตลูกบอลที่
หุมดวยหนังและบุดวยยางมีเสนรอบวง ๒๕- ๒๗ นิ้ว หนัก ๙ – ๑๒ ออนซ หลังจากทดลองเลนแลว เขาจึงตั้งชื่อ
เกมการเลนนี้วา “ มินโตเนต” (Mintonette)ป ค.ศ. ๑๘๙๖ มีการประชุมสัมมนาผูนําทางพลศึกษาที่วิทยาลัย
สปริงฟลด (Springfield College) นายวิลเลียม จี มอรแกน ไดสาธิตวิธีการเลนตอหนาที่ประชุมซึ่งศาสตราจารย
อัลเฟรด ที เฮลสเตล (Alfred T. Helstead) ได เสนอใหมอร แกน เปลี่ยนชื่อจาก มินโตเนต เป น
“วอลเลยบอล”(Volleyball) โดยใหความเห็นวาเปนวิธีการเลนที่ตีโตลูกบอลใหลอยขามตาขายไปมาในอากาศ
โดยผูเลนพยายามไมใหลูกบอลตกพื้น ตอมากีฬาวอลเลยบอลไดแพรหลายและเปนที่นิยมเลนกันในหมูประชาชน
ชาวอเมริกันเปนอยางมาก
ปจจุบันกีฬาวอลเลยบอลในประเทศไทยถือไดวาเปนหนึ่งในกีฬาแนวหนาที่ประชาชนใหความสนใจอยาง
มาก ซึ่งการแขงขันจะตื่นเตน เราใจ สนุกสนานทั้งผูเลน และผูชมมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ
และทักษะของผูเลนแตละคนรวมทั้งมีรูปแบบแผนการรุกโดยเฉพาะ การตบลูกบอลเปนวิธีการรุกที่รุนแรง (อุทัย
สงวนพงศ, ๒๕๓๖ : ๑๓๓)

๑๔
ในการเลนวอลเลยบอล ผูเลนจะใชแขนหรือมือตีลูกบอลใหขามตาขายไปตกลงบนพื้นสนามในแดน
ของฝายตรงขาม โดยไมใหออกนอกเสนขอบสนามผูเลนแตละฝายจะมีโอกาสเลนลูกบอลไดในแตละรอบการเลนไม
เกิน ๓ ครั้ง และตองสงลูกบอลใหขามตาขายกลับไป การนับคะแนนตอเมื่อเปนฝายเสิรฟ และเลนลูกบอลขามตา
ขายและฝายตรงขามไมสามารถรับลูกบอลได
๑.๒ ลักษณะการเลนกีฬาวอลเลยบอล
อุทัย สงวนพงศ (๒๕๓๖ : ๔) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับลักษณะของการเลนกีฬาวอลเลยบอลไวดังนี้ กีฬา
วอลเลยบอล หมายถึง เกมการเลนชนิดหนึ่งที่ซึ่งมีลูกบอลอัดดวยลมเปนอุปกรณในการเลน และเลนกันบนพื้นที่ซงึ่
ถูกแบงครึ่งดวยตาขาย โดยมีลักษณะการเลนทั่ว ๆไป ดังนี้
๑. จุดหมายการเลนวอลเลยบอล เปนกีฬาที่จะตองใชอวัยวะของรางกาย ตั้งแตเอวขึ้นไปมา ซึ่งอาจจะตี
ตบ ตอย ทุบ ใหลูกวอลเลยบอลขามไปมาระหวางตาขายโดยพยายามใหลูกบอลไปตกในพื้นที่ของฝายตรงขาม
ขณะเดียวกันก็ตองพยายามรักษาพื้นที่ไมใหลูกบอลตกลงในแดนของตนเองดวย
๒. ผูเลน การเลนครั้งหนึ่ง ๆ จะมีผูเลนฝายละ ๖ คน มีผูเลนสารองอยูนอกสนามอีกฝายละไมเกิน ๖ คน
ซึ่งจะเปลี่ยนเขาไปเลนแทนกันเมื่อไรก็ได
๓. สนามที่ใชเลนมีขนาดกวาง ๙ เมตร ยาว ๑๘ เมตร มีตาขายกั้นกลางสนามสาหรับ
ผูชายตาขายสูงจากพื้น ๒.๔๓ เมตร ผูหญิงตาขายสูงจากพื้น ๒.๒๔ เมตร สวนเด็ก ๆ จะลดความสูงของตาขายลง
มาไดอีกตามความเหมาะสม
๔. การเลน เริม่ ดวยทีมที่ชนะการเสี่ยง ซึ่งอาจจะเลือกเสิรฟหรือเลือกแดนอยางใดอยางหนึ่ง การเสิรฟ
จะตองเสิรฟในเขตเสิรฟที่อยูหลังเสนหลังของแตละแดน โดยตีใหลูกขามตาขายไปยังฝายรับ จากนั้นทั้งสองฝาย
จะตองพยายามโตลูกกลับไปมากลับมา โดยผูเลนฝายเดียวกันจะเลนลูกติดตอกันไดไมเกิน ๓ ครั้ง ผูเลนคนหนึ่ง ๆ
จะเลนลูกติดตอกัน ๒ ครั้งไมได นอกจากกรณีเปนผูสกัดกั้น และอยาใหลูกตกในแดนของตน หรือทาใหลูกออก
นอกแดนของฝายคูตอสู ถาลูกบอลตกในสนามแดนใดฝายนั้นจะเสียคะแนน แลวเปลี่ยนเสิรฟ การเลนจะดาเนินไป
เรื่อย ๆ ฝายใดเพลี่ยงพล้ํา ผูฝกสอนอาจขอเวลานอก จากผูตัดสินเพื่อแกเกมของทีมตนเองได หรือจะขอเปลี่ยนตัว
ผูเลน ซึ่งการเปลี่ยนตัวผูเลนจะกระทําภายในเขตเปลี่ยนตัวใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว
๕. การไดคะแนน ถาฝายตรงขามไมสามารถรับลูกบอลที่ขามมาไดตามกติกาใหฝายเสิรฟได ๑ คะแนนถา
ฝายเสิรฟทาเสียฝายตรงขามได ๑ คะแนน และไดเสิรฟ
๖. การแพ – ชนะ ในแตละเซต ทีมที่ไดคะแนนถึง ๒๕ คะแนนกอนเปนฝายชนะในเซตนั้น ๆ และคะนน
นาทีมตรงขามอยางนอยที่สุด ๒ คะแนน จะเปนทีมที่ชนะการแขงขันในเซตนั้น ในกรณีที่ทาคะแนนได ๒๔ คะแนน
เทากัน จะแขงขันตอไปจนกวาทีมใดทีมหนึ่งทาคะแนนนาอีกทีมหนึ่งอยางนอยที่สุด ๒ คะแนน (๒๖ – ๒๔ , ๒๗ –
๒๕) ในกรณีที่ไดเซตเทากัน ๒ : ๒ การแขงขันในเซตตัดสิน (เซตที่ ๓ หรือเซตที่ ๕ ) จะทําการแขงขันกัน ๑๕
คะแนน และตองมี่คะแนนนาอีกทีมหนึง่ อยางนอยที่สุด ๒ คะแนน
(สํานักพัฒนาบุคลากรกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย, ๒๕๔๘ : ๒๐ – ๒๑)
๗. การวัดระดับทักษะกีฬาวอลเลยบอล
การวัดเพื่อการประเมินผลทางพลศึกษามีหลายวิธี แตละวิธีขึ้นอยูกับจุดประสงคที่ตองการจะวัด กิจกรรม
บางประเภทสามารถวัดและประเมินผลไดครบ บางกิจกรรมตองใชแบบทดสอบหลายแบบทดสอบเพื่อใหครบ
จุดประสงคที่ตองการ ทั้งนี้ บารโร และแมคกรีร (Barrow and Mcgee, ๑๙๗๙ : ๕๓๕) ไดกลาวไววา ครูพลศึกษา
ตองเลือกวิธีวัดที่เหมาะสม อยางไรก็ตามไมมีการวัดผลแบบใดสมบูรณที่สุด เพราะมีตัวแปรที่สําคัญมากมายทาง

๑๕

พลศึกษาที่ไมสามารถนํามาวัดไดอยางตรงจุดมุงหมายและไมมีความแนนอนในการวัด ถึงอยางไรก็ตามการสังเกต
และการจดบันทึกผลการปฏิบัติอยางเปนระบบเปนวิธีการหนึง่ ที่จะใชกันอยางกวางขวางซึง่ ใชเปนเครื่องมือวัดเพื่อ
การประเมินผลทางพลศึกษา
วิธีการวัดประเมินตองมีการพิจารณาตัดสินทักษะวิธีการทาผลงาน หรือทั้งวิธีการทางานและผลงาน
รวมกันซึง่ จาเปนจะตองใชวิธีการสังเกตและวิธีการใหคะแนนที่เหมาะสม วิธีที่ใชโดยทั่วไปไดแก ๑) สังเกตอยาง
เปนระบบแลวบันทึกเหตุการณ ๒) แบบตรวจสอบรายการ ๓) มาตรประเมินคา ๔) การใชกฎเกณฑการใหคะแนน
ในการสังเกตผูเรียนที่แสดงออกหรือปฏิบัติในสถานการณที่ปกติทั่วไปตามธรรมชาติเปนวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติที่ใชกันทั่วไปมากที่สุดวิธีหนึ่ง อยางไรก็ตามวิธีการนี้มักจะทากันอยางไมเปนระบบ และมักไมการจดบันทึก
การสังเกต สาหรับงาน / กิจกรรม ที่ครูผูสอนมอบหมายใหทาหรือผูเรียนเลือกทาเองตองใชการสังเกตอยางเปน
ระบบและจดบันทึกการสังเกต การสังเกตมักอาศัยแบบตรวจสอบรายการหรือมาตรประมาณคาประกอบการจด
บันทึกได (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ, ๒๕๔๕ : ๗๗-๗๘)
ในการวัดผลในสภาพจริงในปจจุบันเครื่องมือที่ใชในการวัดผลและประเมินผลอีกอยาง คือ การทดสอบ
การปฏิบัติ ซึ่งในการสอบภาคปฏิบัตินี้ควรทดสอบทั้งกระบวนการปฏิบัติงานและผลผลิตหรือผลงาน
- กระบวนการปฏิบัติงาน คือ วิธีดาเนินงานทั้งหมด รวมทั้งการเลือกใชเครื่องมือ และลาดับขั้นตอนตาง ๆ
ในการทางานนั้น
- ผลผลิต / ผลงาน คือ ผลจากการปฏิบัติตามกระบวนการนั้น ๆ ผลงานบางอยางอาจจับตองสัมผัสได
เชน งานไม งานเย็บปกถักรอย แตผลงานบางอยางไมสามารถจับตองได เชน การเลนดนตรี การวายน้ํา
ถาผลงานไมสามารถจับตองได กระบวนการปฏิบตั ิงานและผลงานก็จะใกลเคียงกลมกลืนกันจะไมสามารถ
แยกเปน ๒ สวน เชน การเลนดนตรี การรองเพลง การเตะฟุตบอล การตีกอลฟ ตามหลักการแลวกระบวนการ
ปฏิบัติงานมีผลตอผลงานที่ได ถากระบวนการไมถตู องผลงานก็ออกมาไมดีดวย ดังนั้นการเรียนการสอนที่เนนการ
ปฏิบัติ ครูผูสอนจึงจําเปนตองวิเคราะหงานใหเหมาะสมกับเวลาและความสามารถของนักเรียนดวย
การเรียนทักษะทางกีฬาเปนรากฐานที่สําคัญของการเรียนวิชาพลศึกษา ครูพลศึกษาหรือนักพลศึกษา
สามารถสมรรถภาพ ระดับความสามารถ หรือขอบกพรองของนักเรียนหรือนักกีฬาได โดนการใชแบบทดสอบ
ทักษะทางกีฬาเปนเครื่องมือในการดาเนินการ ขอมูลที่ไดมานามาใชเปนประโยชนในการแบงกลุมของนักเรียนเปน
พื้นฐานในการพิจารณาคะแนนหรือผลการเรียน หรือในการคัดเลือกนักกีฬา และเปนแนวทางในการปรับปรุงการ
เรียนการสอนในครั้งตอไป
อุทัย สงวนพงศ (๒๕๓๖ : ๑๑-๕๑ ) ทักษะเฉพาะตัวในการเลนวอลเลยบอล จะตองเรียนรูและทําความ
เขาใจใหถูกตอง เพราะการมีพื้นฐานการเลนที่ดีและถูกตองยอมทําใหประสบผลสําเร็จในการเลนขั้นสูงตอไป
ทักษะเบื้องตนของการเลนวอลเลยบอล ประกอบดวย
๑). การยืนในทาเตรียมพรอม
๒.) การเคลื่อนที่เพื่อเลนลูกบอล
๓.) การเลนลูกดวยมือลาง
๔.) การเลนลูกดวยมือบน
๕.) การเสิรฟ
๖.) การตบ
๗.) การสกัดกั้น

๑๖
คําศัพทเฉพาะที่เปนสื่อความหมาย
เพื่อใหมีความเขาใจตรงกันเกี่ยวกับศัพทเฉพาะที่เปนสื่อความหมาย ซึ่งเปนที่รูจัก
ในวงการกีฬาวอลเลยบอล ดังนี้
การเลนลูกดวยมือลางหรือสองมือลาง เปนการเลนลูกโดยใชแขนทอนลางของทั้งสองมือบังคับหรือสง
ลูกบอลใหไปยังทิศทางหรือตําแหนงที่ตองการจะใชคําวา “อันเดอร” หากเลนดวยมือเดียวจะใชคําวา “อันเดอรลูก
บอลดวยมือเดียว”
การเลนลูกดวยมือบนหรือการแตะลูกชูลูก เปนการเลนลูกโดยใชนิ้วมือทั้งสองมือหรือมือเดียวบังคับ
หรือสงลูกบอลใหไปยังทิศทางหรือตําแหนงที่ตองการจะใชคําวา “เซ็ท”
การสกัดกั้น เปนการกระทําของผูเลนที่อยูชิดตาขายเพื่อปองกันลูกบอลที่จะมาจากฝาย
ตรงขาม โดยกระทําสูงกวาระดับสูงสุดของตาขายจะใชคําวา “บล็อก” เนื่องจากการเลนลูกดวยมือลาง การเลนลูก
ดวยมือบน การเสิรฟ การตบและการสกัดกั้นนั้น มีทักษะและเนื้อหาสําคัญ จึงจะขอกลาวโดยละเอียดในตอน
ตอไป
การเคลื่อนที่เพือ่ เลนลูกบอล
ลักษณะของการเคลื่อนที่การเคลื่อนที่เพื่อเลนลูกบอลเปนความสามารถอยางหนึ่งของผูเลนที่จะเคลื่อนที่
ไปรับลูกบอลหรือ แมกระทั่ง ในการตบลูกบอล คนสวนมากคิดวาผูเลน ที่วิ่งเร็วจะเคลื่อนที่ไดเร็ว แตความจริง
แลวการเลนวอลเลยบอลคนที่วิ่งเร็วอาจจะเคลื่อนไหวไดชาก็ได เพราะขณะที่เลน
บางครั้งลูกบอลพุงมาเร็วบางครั้งก็ชา จุดที่ลูกบอลตกก็ไมแนนอน การเคลื่อนที่ไปรับลูกบอลบางครั้งก็วงิ่ ไป
ขางหนา บางครั้งก็ถอยหลัง บางครั้งก็ไปทางดานขางๆ ตัว
ลักษณะการเคลื่อนที่เพื่อเลนลูกบอล มีดังนี้
๑.) การเคลื่อนที่ไปดานหนา ประกอบดวยการกาวเทา การวิ่ง การพุงตัว การสไลดตัวไปกับพื้น
๒.) การเคลื่อนที่ไปดานขาง ประกอบดวยการกาวเทาไปดานขาง การกาวไขวเทาการสไลดเทา
การพุงตัวไปดานขางเขาหาลูกบอลและการมวนตัว
๓.) การเคลื่อนที่ไปดานหลัง ประกอบดวยการกาวถอยหลัง การสไลดเทาการหมุนตัวกลับแลว
พุงเขาหาลูก
สิ่งสําคัญในการเคลื่อนที่ มีดังนี้
๑.) ความเร็วในการตัดสินใจ ความเร็วในการตัดสินใจเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกในการ เคลื่อนที่เพราะ
เปนความสามารถของโสตประสาท ผูเลนบางคนสามารถเคลื่อนที่รับลูกตบจากฝายตรงขามไดทันที บางคนลูกตก
ทางหนึ่งแตกลับวิ่งไปอีกทางหนึ่ง จึงควรฝกมากๆ และควรฝกในตอนตนชั่วโมงของการฝก
๒.) ความสามารถในการถายน้ําหนักตัว การถายน้ําหนักตัวไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับทายืน
เตรียมพรอมที่ดีดวย การยืน ขยับเทาตลอดเวลาจะเคลื่อนที่ไดเร็วกวาการยืนดวยเทานิ่งๆ กอนที่จะถายน้ําหนักตัว
ไปยังทิศทางใด ทิศทางหนึ่งจะตองยืนใหน้ําหนักตัวตกอยูตรงกลางระหวางเทาทั้งสองตลอดเวลา ความเร็วของการ
เคลื่อนที่ขึ้นอยูกับความสามารถในการถายน้ําหนักตัวซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ
๒.๑) การถายน้ําหนักตัวไปในทิศทางตรงขาม
๒.๒) ไมมีการถายน้ําหนักตัวไปดานใดดานหนึ่ง
การถายน้ําหนักตัวไปในทิศทางตรงขาม เริ่มตนดวยทายืนเตรียมพรอมน้ําหนักตัวอยูกลางระหวางเทาทั้ง
สองตลอดเวลา ถาจะเคลื่อนที่ไปทางซายมือใหถายน้ําหนักตัวมาทางขวากอน โดยใหน้ําหนักตัวทั้งหมดตกอยูที่เทา
ขวา จะไดมีแรงถีบตัวที่จะเคลื่อนที่ไปทางซาย แลวจึงกาวเทาซายนําออกไป

๑๗

การเคลื่อนที่โดยไมมีการถายน้ําหนักตัวไปดานใดดานหนึ่ง
เปนลักษณะการเคลื่อนที่อีกแบบหนึ่ง ถาจะเคลื่อนที่ไปทางไหนก็ใหถายน้ําหนักตัวไปยังเทานั้นแลวกาวอีก
เทาหนึ่งไป เชน จะเคลื่อนที่ไปทางซายมือ ก็ใหถายน้ําหนักตัวไปยังเทาซายทั้งหมด แลวกาวเทาขวานําออกไป
ความถี่ของการกาวเทา
การกาวเทาที่มีความถี่สูงยอมเคลื่อนที่ไดเร็ว จึงจําเปนตองฝกมากๆ เชน การวิ่งสลับเทาเร็วๆ อยูกับที่
หรือการวิ่ง การสไลดเทา การไขวเทาระยะทางใกลๆ แตตองเคลื่อนที่เร็วๆ ซึ่งกาวแรกของเทาตองกาวสั้นๆ เพราะ
ถากาวแรกจะทําใหน้ําหนักตัวมาขางหลัง จึงเคลื่อนที่ไดชา แตถากาวแรกสั้นการถายน้ําหนักตัวจะไปขางหนา จึง
ทําใหการเคลื่อนที่ไดเร็วกวา
ความแข็งแรงของขอเทาและขอเขา
ความแข็งแรงของขอเทาและขอเขาขึ้นอยูกับแรงถีบ ถาขาหลังมีแรงถีบมากจะเคลื่อนที่ไดเร็ว จึงควรฝก
โดยการวิ่งยกเขาสูงและกาวยาว ๆ
ความชํานาญในการฝกซอม
ซอมมากๆ ในการกาวเทาจนเกิดความชํานาญทําใหเคลื่อนที่ไดเร็ว การฝกกาวเทาตองฝกหลายๆ แบบ
เชน การวิ่ง การไขวเทา การสไลด การวิ่งโหยงๆ และกาวยาวๆ ถีบตัวใหไปไกลๆ เปนตน
หลักการสอนทักษะกีฬาวอลเลยบอล
ผาณิต นิลมาศ. (๒๕๒๗ : ๓๖) ไดเสนอแนะหลักการสอนทักษะกีฬาวอลเลยบอลไววา ในการสอนทักษะ
กีฬาโดยทั่วไปอาศัยหลักที่คลายคลึงกัน นั่นคือ ผูจะตองรูจักวิธีแบงแยกขั้นตอนในการสอนประกอบหลักการ ซึ่ง
ผูเชี่ยวชาญทางการสอนกีฬาใหความเห็นไวหลายประการ เชน
๑. การสอนควรเริ่มทักษะที่งายไปสูทักษะที่ยากตามลําดับ
๒. ควรเริ่มฝกหัดแตนอยแลวคอย ๆ เพิ่มประมาณขึ้นเรื่อย ๆ
๓. ควรฝกหนักและเบาสลับกันอยางละวัน มิใชฝกหนักติดตอกันหลาย ๆ วัน
๔. ในการฝก ๑ อาทิตยควรมีวันหยุด ๑ – ๒ วัน เพื่อการผอนคลายประสาทและกลามเนื้อ
๕. ควรเริ่มฝกหัดตั้งแตเด็กเพราะเปนชวงเวลาที่รางกายกําลังเจริญเติบโตสมองแจมใสเหมาะแกการเรียนรู
หรือรับการถายทอด
๖. ควรกําหนดระยะเวลาในการฝกซอมแตละวันใหเหมาะสมกับเพศและวัย ตลอดจนสมรรถภาพทางกาย
ของนักกีฬา
๗. ตองรูจักการใชจิตวิทยาเพื่อการจูงใจนักกีฬา หรือเราใจใหเกิดความมุมานะที่จะเอาดีในทางกีฬาใหได
ในการสอนวอลเลยบอลก็อาศัยหลักการดังกลาวขางตน แตจะตองเนนถึงวิธีการแบงแยกขั้นตอนในการ
สอนที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะการสอนที่ถูกวิธี ถูกหลักการจะชวยใหนักกีฬามีการพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วใน
ระยะเวลาอันสั้น ในการแบงแยกขั้นตอนที่จะกลาวตอไปนี้เปนการแบงแยกขั้นตอนในการสอนทักษะตาง ๆ ของ
การเลนวอลเลยบอลแตละทักษะ เชน ทักษะ การเสิรฟ การตบ การเลนลูกสองมือลาง การเซต และการสกัดกั้น
เปนตน

๑๘
หลักการเคลื่อนไหวเบื้องตนของกีฬาวอลเลยบอล
เนวิลล (Neville, ๑๙๙๐ : ๗) ไดกลาวถึงหลักการเคลื่อนไหวทั่วไปที่นํามาประยุกตใชกับทักษะกีฬา
วอลเลยบอลไวดังนี้
๑. เมื่อขณะเคลื่อนไหว ตองใหลูกอยูระหวางผูเลนกับตาขาย ยกเวนผูเลนตาแตงมือเซต
ที่จะตองอยูระหวางลูกบอลกับตาขาย
๒. ใหเคลื่อนไหวตามทิศทางลูกบอลตลอดเวลา
๓. จะตองเคลื่อนไหวไปสูตําแหนงการเลนลูกบอลกอนลูกบอลจะมาถึง
๔. ควบคุมการเคลื่อนไหวไปหาลูกบอลดวยเทาเสมอ
ทาทางในการเลนกีฬาวอลเลยบอล มีความแตกตางอยู ๓ ระดับ คือ
๑. ระดับต่ํา ผูเลนจะตองพุงตัว ลมหรือมวนกลิ้งไปกับพื้นเพื่อรับลูกจากการรุกของคูตอสู
๒. ระดับกลาง ผูเลนจะตองเลนลูกเสิรฟ การสงลูกดวยแขนทอนลาง และการเลนลูกเหนือศีรษะที่ใหไดผล
๓. ระดับสูง ทาทางที่ใชเลนเมื่อกระโดดตบรุกคูตอสู สกัดกั้น และกระโดดเซต
ตอนที่ ๒ ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล
๒.๑ ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอล หมายถึง ความสามารถที่รางกายสามารถปฏิบัติ หรือ
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยางชํานาญ คลองแคลว ทั้ง นี้จากการฝกฝนหรือประสบการณที่ไดเคยปฏิบัติมาในการเลน
กีฬาวอลเลยบอล ทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอลประกอบดวยทักษะตางๆ ดังตอไปนี้
- การเลนลูกสองมือลาง (Under)
- การเลนลูกสองมือบน (Set)
- การเสิรฟ (Serve)
- การตบ (Spike)
- การสกัดกั้น (Block)
และนอกจากนี้พิชิต ภูติจันทร. (๒๕๓๕ : ๑๔ – ๓๗) ไดแบงทักษะของกีฬาวอลเลยบอลไว
๒ สวน คือ
๑. ) ทักษะและเทคนิคขั้นพื้นฐานเปนบทเรียนเริม่ ตน สาหรับผูที่เริ่มฝกหัดวอลเลยบอลเพื่อเปนการ
วางรากฐานที่ถูกตองของวอลเลยบอลใหกับผูเลนที่จะกาวไปสูการเรียนรูทักษะและเทคนิคขั้นสูงตอไป ทักษะและ
เทคนิคขั้นพื้นฐานของกีฬาวอลเลยบอลประกอบดวย
๑.๑) การเสิรฟ Serving: หลักการสําคัญสองประการที่จะทาใหการเสิรฟประสบความสําเร็จคือ การ
ทรงตัวและการโยนบอล รักษาการทรงตัวใหดีขณะเสิรฟบอล การเสิรฟ เปนทักษะแรกที่เกิดในการแขงขัน
วอลเลยบอล และเปนทักษะการรุกอยางหนึ่งที่สามารถทาคะแนนไดทันที (Scoring skill) ประสิทธิภาพของลูก
เสิรฟสงผลตอการแขงขันมาก การเสิรฟจึงเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญมากในการฝกซอมวอลเลยบอลในทุกระดับ ไมวา
จะเปนระดับเริ่มตนหรือระดับสูง การเสิรฟเปนทักษะที่เรียนรูไดเร็วและงาย แตกตางจากทักษะอื่น ลูกเสิรฟที่มี
พลังและประสิทธิภาพสามารถขมขวัญคูแขงขันและชิงความไดเปรียบเปนผูคุมเกมการเลนไดดวย การเสิรฟ
สามารถแบงไดเปน 5 ลักษณะ คือ การเสิรฟมือลาง (Underhand) การเสิรฟมือบน (Overhand) การเสิรฟบอล
ลอย (Float) การกระโดดเสิรฟบอลลอย (Jump Float) การกระโดดเสิรฟตบ (Jump Serve)
๑.๒ ) การสงลูก เลนลูกมือลาง passing : (หรือที่เรียกกันวาลูกอันเดอร)เปนหัวใจสําคัญของการเลน
วอลเลยบอล การเลนลูกมือลางไดดีทาใหวอลเลยบอลสนใจและนาตื่นเตน หลักการสําคัญ ๒ ประการคือ

๑๙
หนึ่งเคลื่อนที่อยางรวดเร็วไปยังตําแหนงที่จะเลนบอล เพื่อใหมีเวลาสาหรับการเลน your thumbs push
down. ลูกบอลจะอยูดานหนาระหวางไหลทั้งสองขาง ยอตัวใหต่ํา เทาขางหนึ่งอยูดานหนาอีกขางอยูดานหลัง
ขนานกัน ขณะสัมผัสบอลแขนตองตึงกดนิ้วโปงทั้งสองขางชี้ลงพื้นจะชวยใหแขนตึง จะทําใหบอลสะทอนลอยสูง
การสงลูกจะใชการยืดตัวสงบอลโดยใชแขนเปนแทนสงบอล ไมไดใชตีบอล จําไววาใชลําตัวสงแรงในการเลนบอล
๑.๓ ) การเซ็ต Setting: เปนทักษะที่ยากทักษะหนึ่งในการเลนทักษะนี้มีความจาเปนสูงสุดสาหรับผู
เลนตาแหนงตัวเซ็ต แตทั้งนี้ทั้งนั้นผูเลนที่ไมไดเปนตัวเซ็ตก็จําเปนตองฝกทักษะนี้ดวยเชนกัน หลักการที่สําคัญใน
การเลนคือเคลื่อนที่เขาหาบอลอยางรวดเร็ว ใหบอลอยูเหนือศีรษะ และทาทางการเซ็ตจะตองใหถูกตอง การเซ็ต
เปนเทคนิคที่หากทาไมถูกตองอาจจะกลายเปนการเลนที่ผิดกติกาไดทาใหเสียคะแนน การเซ็ตมีหลายลักษณะเชน
การเซ็ตไปดานหนา ดานหลัง กระโดดเซ็ต หรือเคลื่อนที่เซ็ต
๑.๔) การตบ Hitting: การตบเปนทักษะที่นาตื่นเตนผูเลนสวนใหญจะชอบทักษะนี้มากที่สุด ผูเลน
ใหม ๆ มักชอบการตบวอลเลยบอล และสวนใหญชอบสไตลการตบแบบรุนแรง แตหลักการที่สําคัญในการตบไมได
อยูที่ความรุนแรงแตขึ้นอยูกับการกาวกระโดเพื่อตบบอล ในการเขาตบบอลก็ยังมีหลายแบบเชน แบบ ๒, สเตป ๓,
สเตป ๔, สเตป ๕ นอกจากนั้นแลวลักษณะการตบยังมีหลายเทคนิคเชน การตบบอลเร็ว การตบบอลหัวเสา การ
ตบบอลกลาง การตบบอลจากแดนหลัง สิ่งที่ควรจาคือการตบบอลหนักสามารถทาคะแนนได การตบเบา หรือ
หยอด ก็สามารถทาคะแนนไดเชนกัน ดังนั้นผูเลนตองฉลาดวาจะเลือกเลนการตบแบบใดในสถานการณใด
๑.๕ ) การสกัดกั้นฺ Blocking: เปนทักษะสามารถแบงไดเปนสองประเภท คือการสกัดกั้นสวนบุคคล
และการสกัดกั้นเปนทีม ๒ หรือ ๓ คน สิ่งแรกที่ตองจดจาคือขณะทาการสกัดกั้นตองไมสัมผัสแถบบนของตาขาย
กระโดดใหสูงที่สุด อานการรุกของคูตอสูใหได การสกัดกั้นยังมีหลายรูปแบบเชน การสกัดกั้นโดยตรง การเคลื่อนที่
สกัดกั้นดานขาง เปนตน
๑.๖ ) การรับ Defense: ผูเลนสวนใหญไมคอยสนใจเรื่องการรับ (Defense) อันที่จริงแลวการรับเปน
หัวใจสําคัญอยางหนึ่งที่นาไปสูชัยชนะในเกมวอลเลยบอล การรับหรือการปองกันที่ดีสามารถยับยั้งการรุกได ทีมที่มี
กลยุทธที่ดีในการรับและสามารถปรับเปลี่ยนการรับไปเปนรุกจะทาใหทีมสามารถประสบชัยชนะได ขอแนะนา
บางอยางสาหรับการรับคือขณะรับบอลตัวจะตองต่ํา ทําไมอยูต่ํา ก็เพราะจะทําใหสามารถเคลื่อนที่รับบอล (Dig)
กอนที่บอลจะสัมผัสกับพื้น การรับบอลมีหลายรูปแบบการจะรับบอลลักษณะใดก็ขึ้นอยูกับลักษณะของบอลที่จะรับ
ความชํานาญในทักษะสวนบุคคล
๑๗. ) การเคลื่อนที่: การเคลื่อนที่เปนสวนหนึ่งของเกมวอลเลยบอล และเปนหลักพื้นฐานสําคัญในการ
รับ ทักษะการเคลื่อนที่ตาง ๆ เชนการสไลดดานขาง การกาวดานขาง การกาวเคลื่อนที่ดานหนา ดานหลัง การ
เคลื่อนที่แบบตาง ๆ เหลานี้เราสามารถนาไปฝกรวมกับการอบอุนรางกาย อยางไรก็ตามทักษะตาง ๆ เหลานี้สําคัญ
สําหรับนักกีฬาวอลเลยบอล และจําเปนตองฝกซอมการเคลื่อนที่อยูเสมอ
๒) ทักษะและเทคนิคขั้นสูงของกีฬาวอลเลยบอล เปนบทเรียนที่จะชวยสงเสริมผูเลนวอลเลยบอลได
ประสบความสําเร็จขั้นสูงสุดในการเลนวอลเลยบอล การเรียนรูทักษะและเทคนิคขั้นสูงสุดของกีฬาวอลเลยบอลให
บังเกิดผลดี ผูเรียนจะตองผานการฝกทักษะและและเทคนิคขั้นพื้นฐานมาตามลําดับ สาหรับทักษะและเทคนิคขั้น
สูงของกีฬาวอลเลยบอลที่สําคัญมีอยู ๔ ประการคือ
๒.๑) การตบ
๒.๑) การสกัดกั้น
๒.๓) การปองกัน
๒.๔) การเลนเปนทีม

๒๐

๒.๒ ทักษะการเลนสองมือลางหรือการอันเดอรลูกบอล
การเลนสองมือลางหรือการอันเดอร (Underhand)เปนวิธีการเลนลูกบอลมาขางหนาโดยใชแขนทอน
ลางของทั้งสองมือบังคับหรือสงลูกบอลใหไปยังทิศทางหรือตําแหนงที่ตองการถายืนอยูเฉยๆ จะรับลูกไมได ตอง
กาวเทาขางใดขางหนึ่งไปขางหนา ยอตัวลงต่ํา ใหน้ําหนักตัวตกที่เทาหนา การเลนแบบนี้เปนปจจัยสําคัญของการ
เลนวอลเลยบอลอีกอยางหนึ่ง เพราะพื้นฐานการเลนทีมที่ดีนั้นผูเลนจะตอง เลนลูกมือลางไดดีกอน เนื่องจากเปน
เทคนิคหรือวิธีการรับลูกที่มาจากฝายตรงขามในลักษณะที่คอนขางแรง เชน ลูกเสิรฟ หรือลูกตก หรือลูกที่มา
ลักษณะต่ํา แตในบางโอกาสการเลน ลูกมือลางนี้อาจจะตองใชมือเดียวก็ไดตามแตโอกาสที่จะเกิดขึ้น
หลักสําคัญในการเลน สองมือลาง
๑.) การยืนเตรียมพรอมมีแนวปฏิบัติดังนี้
(๑.๑) ยืนแยกเทาออกประมาณ ๑ ชวงไหลหรือกวางกวาเล็กนอย ปลายเททาทั้งสองเสมอกันหรือเทา
ใดเทาหนึ่งอยูขางหนา
(๑.๒) ยอเขาลงใหหัวเขาเลยปลายเทาเล็กนอย หัวไหลอยูในแนวระของเขา
(๑.๓) ยกสนเทาขึ้นเล็กนอย น้ําหนักตัวอยูที่ปลายเทาทั้งสองขาง
(๑.๔) ยกมือทั้งสองขึ้นเหนือเขา ตามองที่ลูกบอล (ดังภาพในหนาถัดไป)

ภาพประกอบที่ ๑. การยืนเตรียมพรอมเลนลูกมือลาง
(ที่มา: เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔)
๒) การจับมือหรือประสานมือ การจับมือหรือประสานมือเปนวิธีที่จะทําใหมือ ทั้งสองขางชิดติดกันมีอยู ๓
ลักษณะ ดังนี้
(๒.๑) โดยวิธีซอนมือ (ภาพ ก)
(๒.๒) โดยวิธีโอบหมัด (ภาพ ข)
(๒.๓) โดยวิธีกํามือทั้งสองขางชิดกัน (ภาพ ค)

๒๑

ภาพประกอบที่ ๒. การจับมือหรือประสานมือ

(ที่มา: เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔)

๓.) จุดสัมผัสลูกบอล บริเวณที่ถูกลูกบอล คือ บริเวณตั้งแตขอมือขึ้นมาถึงเกือบถึงบริเวณขอศอกของแขน
ดานหนาทั้งสองแขนพรอมๆ กัน (ดังภาพ)

ภาพประกอบที่ ๓. จุดสัมผัสลูกบอล

(ที่มา: เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔)

ลักษณะการเลนลูกอันเดอร
๑.) การอันเดอรดานหนา การอันเดอรลูกบอลดานหนามักจะใชเลนมากกวา ลูกอันเดอรอื่นๆ การอันเดอร
ลูกใหพุง ไปขางหนาดวยสองมือลางนี้ มุมของแขนทั้ง สองขณะตีลูกประมาณ ๔๕ องศา หรือขอมือยกสูงขึ้นมา
ประมาณระดับเอว

ภาพประกอบที่ ๔. การอันเดอรดานหนา

(ที่มา: เฉลียว มณีเลิศ, ๒๕๓๔)

๒๒
ตอนที่ 3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
นายณรงค เอมซบุตร (๒๕๕๒ : บทคัดยอ) การแกปญหานักเรียนขาดทักษะกีฬาวอลเลยบอล การเลน
ลูกสองมือลาง การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อฝกทักษะแกไขปญหานักเรียน ขาดทักษะวอลเลยบอลการเลนลูก
สองมือลาง มีทักษะดีขึ้น ๒) เพื่อใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วอลเลยบอลที่สูงขึ้น ฝกทักษะกีฬา
วอลเลยบอลวิชา ๓) เพื่อปรับปรุงวิธีการสอนในแตละคาบเวลาสอนใหเปนที่สนใจและเกิดความสนุกสนานระหวาง
การเรียนและการฝก การวิจัยครั้งนี้ประชากร คือ นักศึกษาแผนกวิชาชางกลโรงงาน ระดับชั้น ปวช. ๑
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพอคูณ ปริสุทฺโธ จํานวน ๒๐ คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนวิชาพล
ศึกษาวอลเลยบอล โดยเนนการใชแบบฝกทักษะ แบบทดสอบการเลนลูกมือลาง ๒ แบบทดสอบ ซึง่ แบบทดสอบ
นามาจากผลการวิจัยการทดสอบทักษะกีฬามาตรฐานของนักเรียนไทย ใชทดสอบกอนใชแบบฝกทักษะและหลัง
การใชแบบฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลแบบสอบถามและแบบแสดงความคิดเห็นของนักเรียนในแตละแบบฝกทักษะ
ผลการวิจัยพบวา แผนการสอนวิชาพลศึกษาวอลเลยบอล จากการใหผูเชี่ยวชาญและผูบริหารตรวจสอบ ปรากฏวา
ใชไดเหมาะสม ผลการทดสอบตามแบบทดสอบวิชา ใน ๕ รายการ คือ การเลนลูกมือลาง การเสิรฟ การตบ และ
การสกัดกั้น กอนใชแบบฝกทักษะ และหลังการใชแบบฝกทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P* <
๐.๐๕ ความคิดเห็นของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะ เห็นวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะ
ชวยใหการเรียนและการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลดีขึ้น
นางพิชามณศ สุภา(๒๕๕๒ : บทคัดยอ)ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบ
แบบฝกทักษะกลุมสาระ การเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ วัตถุประสงค
ของการศึกษา เพื่อ ๑) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ที่มีตอการเรียนดวยแบบฝกทักษะ เรื่อง วอลเลยบอล กลุมตัวอยาง เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนบานโคกสูงคูขาด อําเภอหนองกี่ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต ๓ จํานวน ๔๑ คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา คือ แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ จํานวน ๑๓ แผน
แบบฝก ๔ ทักษะ จํานวน ๑๒ แบบฝก คาความเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญเฉลี่ยโดยรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด
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
เชื่อมั่น (rcc) เทากับ ๐.๙๓ แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ ที่มีตอการเรียนดวย
แบบฝกทักษะทั้ง ๔ ทักษะ ทักษะละ ๕ ขอ โดยใชขอคําถามลักษณะเดียวกัน จํานวน ๒๐ คําถาม เปนแบบมาตรา
สวนประมาณคา ๕ ระดับ มีคาประเมินความสอดคลองขอคําถามกับพฤติกรรมของนักเรียน ที่ผูเชี่ยวชาญประเมิน
อยูระหวาง ๔.๓๓ ถึง ๕.๐๐ คุณภาพอํานาจจําแนกรายขอ (rxy) มีคาระหวาง .๕๑๘ ถึง .๙๕๓ คาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับ (α) เทากับ .๙๗๓ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาคนควาปรากฏ ดังนี้
๑. แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและ
พลศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ มีประสิทธิภาพ (E๑/E๒) เทากับ ๘๓.๕๙/๘๗.๒๐
ซึ่งสูงกวาเกณฑ
๒. คาดัชนีประสิทธิผลแบบฝกทักษะ (E.I.) เรื่อง วอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โดยรวมมีคาเทากับ
๐.๖๙๙๐ แสดงวานักเรียนเรียนแลวมีความกาวหนาในการเรียนรอยละ ๖๙.๙๐

๒๓

๓. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ มีความพึงพอใจตอการเรียนดวยแบฝกทักษะทั้ง ๔ ทักษะ เรื่อง
วอลเลยบอล โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะ เรื่อง
วอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ มีประสิทธิภาพเหมาะสมทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นมีทักษะ
วอลเลยบอลสูงขึ้นกวาพื้นฐานเดิม และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ครูผูสอนควรนําไปใชในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน
ฟาลาตี หมาดเตะ(๒๕๕๓ : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เรื่อง ผลของการใชเกมกิจกรรมพลศึกษา
ที่มีตอทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ รายวิชาชมรม โรงเรียนอนุบาล
สตูล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (๑) เพื่อพัฒนาทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนอนุบาลสตูล (๒) เพื่อเปรียบเทียบผลในการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของ
นักเรียนกอนและหลังการฝกทักษะการอันเดอรลกู วอลเลยบอลควบคูกับฝกใชเกมกิจกรรมพลศึกษา
โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ของโรงเรียนอนุบาลสตูล จํานวน
๓๐ คน ที่เรียนในวิชาชมรมกีฬา ทําการฝก ๕ สัปดาห สัปดาหละ ๑ วัน ในคาบเรียนวิชาชมรม สําหรับเครื่องมือที่
ใชในการศึกษาเปนแบบทดสอบทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอล ของ รังเซลลและแลงก สถิติที่ใชในวิเคราะห
ขอมูล คือ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความกาวหนา และการทดสอบทีแบบประชากรสองกลุมไมเปน
อิสระจากกัน
ผลการวิจัยพบวา
๑. คะแนนทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๑๔.๕๓ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ ๒.๒๖ สวนคะแนนหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๑๗.๗๗ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๓.๑๐
นอกจากนี้นักเรียนมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๕ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๒.๓๔ ๒. ผล
การเปรียบเทียบทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลกอนและหลังการฝกทักษะควบคูกับการใชเกมพลศึกษา พบวา
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๒๔
บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) มีวัตถุประสงค เพื่อ
๑.)ศึกษาพัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ที่ผูสอน
เปนผูจัดสรางขึ้น ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนระหวางคะแนนกอนและหลังฝกทักษะกีฬา
วอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล และ ๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล . ผูวิจัยไดเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับขั้นตอน ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
งานวิจัยนี้ไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางดังนี้
ประชากร และกลุมตัวอยาง ที่ในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมเดียวกัน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาค
เรียนที่ ๒ / ๒๕๕๙ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” มีจํานวนนักเรียน
ทั้งสิ้น ๔๖ คน เลือกกลุมตัวอยางครั้งนี้โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
๑. แบบประเมินทักษะการการเลนสองมือลาง
๒. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมการฝกทักษะการเลนสองมือลาง
๓. อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลที่ผูสอนดําเนินการจัดสรางขึ้นมาประกอบการจัดการเรียนรู
การเก็บรวบรวมขอมูล
๑. ขั้นเตรียม
๑.๑ ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่จําเปนตองในการศึกษา
๑.๒ ชี้แจงความสําคัญของกระบวนการศึกษาในครั้งนี้ แกนักเรียนกลุมที่ใชในการทดลอง
๑.๓ ซักซอมขั้นตอนการดําเนินการแกนักเรียนทุก คนที่เกี่ยวของ
๒. เตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
๒.๑ แบบประเมินทักษะการเลนสองมือลาง
๒.๒ แบบแผนจัดการเรียนรู
๒.๓ ตรวจสอบความพรอมของ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓. เตรียมนักเรียนที่เขารับการทดลอง ตามเงื่อนไขการทดลอง
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะห ดังนี้
๑. หาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความกาวหนา (ผลตางระหวางคะแนน
หลังกับกอนเรียน)
๒. วิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง เรียนดวยการทดสอบคา “ที” แบบ
ประชากรสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน

๒๕
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คาเฉลี่ย( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละสถิติที่ใช
ในการทดสอบสมมติฐาน ใช t-test (Independent Samples)
๑. สถิติพื้นฐาน ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
๑.๑ รอยละ ( Percentage ) โดยใชสูตร ( บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๕ : ๑๐๔)
p =
เมื่อ P
f
N

f
× ๑๐๐
N

แทน รอยละ
แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
แทน จํานวนความถี่ทั้งหมด

๑.๒ คาเฉลี่ย (Mean) โดยใชสูตร(บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๕ : ๑๐๕)
x

เมื่อ

X
∑X

N

=

∑x

N

แทน คาเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
แทน จํานวนคนในกลุม

๑.๓ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตร ดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด. ๒๕๔๕ : ๑๐๗)
S.D. =
เมื่อ

S.D.

f
X
n
∑

n ∑ fX 2 − (∑ fX) 2
n(n − 1)

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ความถี่ของขอมูลแตละชั้น
คะแนนแตละตัว
จํานวนคะแนนในกลุม
ผลรวม

๒๖

๒. สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
เปรียบเทียบคะแนนการทดสอบระหวางกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนโดยใช t-test
(Independent Samples) บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. (๒๕๒๗: ๑๔๑).
t

X1 − X 2

=

S12 S 22
+
n1
n2

df

=

เมื่อ

x
x
s
s
n
n
1

2
2

1

2
2

1

df

2

 s12
s 22 
+


n2 
 n1
2

 s12 


 n1 
n1 − 1

2

 s 22 


 n2 
n2 − 1

2

t แทน คาสถิติที่ใชในการเปรียบเทียบ
แทน คาเฉลี่ยนักเรียนกลุมทดลอง
แทน คาเฉลี่ยนักเรียนกลุมควบคุม
แทน ความแปรปรวนของกลุมทดลอง
แทน ความแปรปรวนของกลุมควบคุม
แทน จํานวนนักเรียนทดลอง
แทน จํานวนนักเรียนกลุมควบคุม
แทน ชั้นของความอิสระ

๒๗

บทที่ ๔
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาผลของการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ที่มีผลตอการฝกทักษะสองมือลางของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ป
การศึกษา ๒๕๕๙
ผูวิจัยไดดําเนินการเปนลําดับขั้นตอนดั้งนี้
๑. ขั้นเตรียม
๑.๑ ดําเนินการจัดเตรียมเอกสารตาง ๆ ที่จําเปนตองในการศึกษา
๑.๒ ชี้แจงความสําคัญของกระบวนการศึกษาในครั้งนี้ แกนักเรียนกลุมที่ใชในการทดลอง
๑.๓ ซักซอมขั้นตอนการดําเนินการแกนักเรียนทุก คนที่เกี่ยวของ
๒. เตรียมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
๒.๑ แบบประเมินทักษะการเลนสองมือลาง
๒.๒ แบบแผนจัดการเรียนรู
๒.๓ ตรวจสอบความพรอมของ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓. เตรียมนักเรียนที่เขารับการทดลอง ตามเงื่อนไขการทดลอง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
๑. แบบประเมินทักษะการการเลนสองมือลาง
๒. แผนการจัดการเรียนรูที่ใชกิจกรรมการฝกทักษะการเลนสองมือลาง
๓. อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลที่ผูสอนดําเนินการจัดสรางขึ้นมาประกอบการจัดการเรียนรู
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะห ดังนี้
๑. หาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความกาวหนา (ผลตางระหวางคะแนน
หลังกับกอนเรียน)
๒. วิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลัง เรียนดวยการทดสอบคา “ที” แบบ
ประชากรสองกลุมไมเปนอิสระจากกัน

๒๘

ตารางที่ ๑. คะแนนเฉลี่ยทักษะสองมือลางกอนและ หลังใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาด
จวนอุปถัมภ”จํานวน ๔๖ คน มีดังนี้

คะแนนกอนใชอุปกรณ
คะแนนหลังใชอุปกรณ
ความกาวหนา

n
๔๖
๔๖
๔๖

Minimum Maximum
๑
๗
๒
๑๓
๑
๖

Mean
๓.๔๑
๖.๔๘
๓.๐๖

Std.
Deviation
๑.๕๓
๒.๗๙
๑.๒๙

จากตารางที่ ๑ แสดงวา คะแนนเฉลี่ยทักษะสองมือลางกอนใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ของ
นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล จํานวน ๔๖ คน มีคะแนนต่ําสุด ๑ คะแนน
,สูงสุด ๗ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย( X ) ๓.๔๑ , สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ๑.๕๓ และ คะแนนเฉลี่ยทักษะ
สองมือลางหลังใชอุปกรณ มีคะแนนต่ําสุด ๒ คะแนน,สูงสุด ๑๓ คะแนน มีคะแนนเฉลี่ย( X ) ๖.๔๘ , สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ๒.๗๙ ในสวนของคะแนนความกาวหนา พบวา ในระดับต่ําสุด ๑ คะแนน, สูงสุด ๖
คะแนน และมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ย( X ) ๓.๐๖, สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ๑.๒๙

๒๙

ตารางที่ ๒. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลนสองมือลางกอนและหลังการใช ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
Std.
Deviation
คะแนนกอนเรียน
๓.๔๑
๑.๕๓
คะแนนหลังเรียน
๖.๔๘
๒.๗๙
คา t ที่นัยสําคัญ .๐๕ , df = ๔๕ มีคาเทากับ ๒.๐๑๔๑
P<.๐๕
คะแนน

Mean

t

df

Sig.

๐.๐๒๔

๔๕

.๐๐๐

คา t ที่หาไดมีคา ๐.๐๒๔ นอยกวา คา t จากตารางที่นัยสําคัญ = .๐๕ ,df = ๔๕ มีคา ๒.๐๑๔๑
ดังนั้น ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการเลนสองมือลางกอนและหลังการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” พบวา คะแนนทักษะหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕

๓๐

ตารางที่ ๓.
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช
ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล .
รายการ

คาเฉลี่ย

วัสดุและอุปกรณในการประดิษฐราคาถูก หาซื้อไดทั่วไป
เทคนิคในการประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก แตไดผลดี
สิ่งประดิษฐมีน้ําหนักและขนาด เหมาะสมกับการใชงาน
รูปแบบของสิ่งประดิษฐมีความแปลกใหมและไมเหมือนใคร
สิ่งประดิษฐเกิดจากความคิดริเริ่ม/สรางสรรค(มิไดเลียนแบบ)
ขั้นตอนในการจัดเตรียมเพื่อการใชงาน งาย รวดเร็วไมยุงยาก
การปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อการฝกทักษะ ทําไดสะดวก/ รวดเร็ว
สามารถใชสิ่งประดิษฐเพื่อปรับปรุงทักษะนอกเวลาเรียนได
นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากขึ้น
สิ่งประดิษฐชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นตรงกับจุดที่นักเรียนบกพรอง
สิ่งประดิษฐกระตุนใหนักเรียนอยากที่จะฝกทักษะมากยิ่งขึ้น
หลังจากใชสิ่งประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีขึ้น
สิ่งประดิษฐนอกจากจะพัฒนาทักษะแลวยังเกิดความสนุกสนาน
ชวยใหนักเรียนเห็นความสําคัญของออกกําลังกายมากขึ้น
สิ่งประดิษฐมีความแข็งแรง มีความปลอดภัยขณะใชงาน
สิ่งประดิษฐนี้สอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง”
สิ่งประดิษฐชวยใหรางกายแข็งแรง ชอบออกกําลังกายมากขึ้น

๓.๔๗
๓.๗๖
๒.๗๘
๓.๘๘
๓.๑๗
๒.๙๔
๒.๙๔
๒.๙๕
๓.๘๑
๓.๔๙
๒.๙๗
๓.๗๖
๒.๘๔
๒.๘๙
๒.๘๓
๓.๓๓
๒.๘๘

สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
๐.๘๑
๐.๕๙
๐.๘๓
๐.๔๖
๐.๘๘
๐.๙๓
๑.๒๐
๑.๐๑
๐.๕๘
๐.๘๓
๑.๐๒
๐.๖๒
๑.๐๐
๑.๐๑
๐.๙๘
๐.๘๘
๐.๙๙

แปร
ความหมาย
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

จากตารางที่ ๓ แสดงใหเห็นถึง ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะ
กีฬาวอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล. ในระดับดีมาก ประกอบดวย รูปแบบของการประดิษฐมี
ความแปลกใหมและไมเหมือนใคร, นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากขึ้น, เทคนิคในการ
ประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก แตไดผลดี,หลังจากใชสิ่งประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีขึ้น คิดเปน
คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘ ,๓.๘๑, ๓.๗๖ และ ๓.๗๖ ตามลําดับ สวนในระดับดี ประกอบดวย สิ่งประดิษฐชวย
แกปญหาที่เกิดขึ้นตรงกับจุดที่นักเรียนบกพรอง, วัสดุและอุปกรณในการประดิษฐราคาถูก หาซื้อไดทั่วไป,
สิ่งประดิษฐนี้สอดคลองกับแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” และ สิ่งประดิษฐเกิดจากความคิดริเริ่ม/สรางสรรค(มิได
เลียนแบบ) คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๙, ๓.๔๗, ๓.๓๓ และ ๓.๑๗ ตามลําดับ นอกนั้นอยูในระดับปานกลาง

๓๑

บทที่ ๕
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาผลของการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ที่มีผลตอการฝกทักษะสองมือลางของ
นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 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 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะ
วอลเลยบอล ที่ผูสอนเปนผูจัดสรางขึ้นมา
๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนและหลังการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล
โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดย
ใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล .
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางเปนกลุมเดียวกัน เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบาง
มดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๔๖ คน
ระยะเวลาในการทดลองการศึกษาวิจัย
ภาคการเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙ จํานวน ๖ คาบ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
๑. แบบประเมินทักษะการเลนวอลเลยบอล สองมือลาง
๒. แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง การฝกทักษะการเลนสองมือลาง
๓. ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล. (ที่ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้นมา)

การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบมาวิเคราะห ดังนี้
๑. หาคาสถิติพื้นฐาน คือ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความกาวหนา (ผลตางระหวางคะแนน
หลังกับกอนเรียน)
๒. วิเคราะหความแตกตางของคะแนนทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยการทดสอบทีแบบประชากร
สองกลุมไมเปนอิสระจากกัน

๓๒

สรุปผลการวิจัย
๑. พัฒนาการของการฝกทักษะสองมือลางของกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
จะเห็นไดจาก คะแนนเฉลี่ยทักษะการเลนลูกสองมือลางกอนเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๔๑ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ ๑.๕๓ สวนคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ ๖.๔๘ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
๒.๗๙ นอกจากนี้นักเรียนมีคะแนนความกาวหนาเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๖ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ ๑.๒๙
๒. ผลการเปรี ย บเที ย บคะแนนทั ก ษะการเล น สองมื อ ล า งก อ นและหลั ง การใช ชุ ด ฝ ก ๕ ทั ก ษะ
วอลเลยบอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” พบวา คะแนนทักษะหลังเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .๐๕
๓. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช
ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล. ในระดับดีมาก ประกอบดวย รูปแบบของสิ่งประดิษฐมีความแปลกใหมและไม
เหมือนใคร, นักเรียนไดรับความรูเกี่ยวกับทักษะวอลเลยบอลมากขึ้น, เทคนิคในการประดิษฐ เรียบงาย ไมยุงยาก
แตไดผลดี,หลังจากใชสิ่งประดิษฐแลว สามารถเลนวอลเลยบอลไดดีขึ้น คิดเปนคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๘ ,๓.๘๑, ๓.๗๖
และ ๓.๗๖ ตามลําดับ
อภิปรายผล

การศึกษาผลของการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ที่มีผลตอการฝกทักษะสองมือลาง
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๙ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบาง
มดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ปรากฏวา ผลการปฏิบัติกอนเรียนและหลังเรียนทักษะสองมือลางจะเห็นได
วาคะแนนทดสอบปฏิบัติหลังเรียนจะสูงกวาคะแนนทดสอบปฏิบัติกอนเรียน ซึ่งแสดงใหเห็นวานักเรียนมีความตั้งใจ
ในการฝกปฏิบัติ และมีสมาธิในการปฏิบัติเปนอยางดี จากการใชอุปกรณการฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ซึ่งเปน
นวัตกรรมทางการศึกษา ที่ผูวิจัยประดิษฐขึ้นมา เพื่อแกปญหานักเรียนมีความบกพรองดานทักษะการเลน
วอลเลยบอล เมื่อดูจากพัฒนาการแลวพบวา มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๓.๔๑ เปน ๖.๔๘ คือมีพัฒนาการ
เพิ่มขึ้นเกือบรอยละ ๕๐ จัดอยูในขั้น ดีมาก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ นางพิชามณศ สุภา(๒๕๕๒ :
บทคัดยอ)ไดทําการศึกษา เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูประกอบแบบฝกทักษะกลุมสาระ การเรียนรูสุข
ศึกษาและพลศึกษา เรื่อง วอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ พบวา “ คาดัชนีประสิทธิผลแบบฝกทักษะ (E.I.)
เรื่อง วอลเลยบอล ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โดยรวมมีคาเทากับ ๐.๖๙๙๐ แสดงวา นักเรียนเมื่อเรียนแลวมีความ
กาวหนาในการเรียน คิดเปน รอยละ ๖๙.๙๐” สอดคลองกับ นายณรงค เอมซบุตร (๒๕๕๒ : บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่อง การแกปญหานักเรียนขาดทักษะกีฬาวอลเลยบอล การเลนลูกสองมือลาง โดยใชแบบทดสอบ
กอนใชแบบฝกทักษะและหลังการใชแบบฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยการใชแบบฝกทักษะ เห็นวาการสอนโดยใชแบบฝกทักษะชวยใหการเรียนและการ
ฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอลดีขึ้น กอนใชแบบฝกทักษะ และหลังการใชแบบฝกทักษะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ P* < ๐.๐๕

๓๓
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของคะแนนกอนและหลังการฝกทักษะสองมือลางของกีฬา
วอลเลยบอล โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล นั้น พบวา แตกตางอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .๐๕ แสดงให
เห็นวา กอนการเรียนตามปกติและหลังการเรียนโดยใช(สื่อ) อุปกรณนั้น จะมีสวนชวยเสริมสรางและพัฒนาทักษะ
ไดดีขึ้นมากกวาไมใชอะไรชวย หรือเรียนรูไปตามปกติหรือธรรมชาติของการเรียนรูแบบ
ทั่วไป ทั้งนี้การนําเอาสื่อและนวัตกรรมมาชวยฝกทักษะนั้น “ จะชวยยนระยะเวลาในการเรียนรูใหสั้นลง” ทั้งนี้
สื่อตองมีคุณภาพและเหมาะสมกับผูเรียน สอดคลองกับการวิจัยของ ฟาลาตี หมาดเตะ(๒๕๕๓ : บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษา เรื่อง ผลของการใชเกมกิจกรรมพลศึกษาที่มีตอทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ ๔ รายวิชาชมรม โรงเรียนอนุบาลสตูล เปนการนําเอาเกมพลศึกษา มาเปนสื่อในการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูของนักเรียน การวิจัย พบวา “การเปรียบเทียบทักษะการอันเดอรลูกวอลเลยบอลกอนและหลัง
การฝกทักษะควบคูกับการใชเกมพลศึกษา พบวา คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .๐๕”
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล โดยใช
ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล. นั้น พบวา อยูในระดับดีมาก อาจเปนเพราะ รูปแบบของสิ่งประดิษฐมีความ
แปลกใหมและไมเหมือนใคร, จึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู อยากทดลองใช ทั้งนี้ เพราะอุปกรณนี้
ใชเทคนิคและวิธีการเรียบงาย จึงดึง ดูดความสนใจจากนักเรียนไดดี อีกทั้ง เปนอุปกรณที่เจตนาที่จะแกไ ข
ขอบกพรองทางดานทักษะของนักเรียนในการเลนวอลเลยบอล ซึ่งเปนกีฬาที่กําลังเปนที่นิยมเปนอยางมาก หาก
นักเรียนขาดหรือบกพรองทักษะนี้ ก็จะทําใหไมสามารถเลนวอลเลยบอลไดอยางสนุกสนาน ดังนั้นในการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียนนั้น จะตองเปนไปตามขั้นตอน อยางนอยจะตองเริ่มจากงายไปหายาก สอดคลองกับ ผาณิต นิล
มาศ (๒๕๒๗ : ๓๖) ไดเสนอแนะหลักการสอนทักษะกีฬาวอลเลยบอลไววา ครูจะตองรูจักวิธีแบงแยกขั้นตอนใน
การสอนประกอบหลักการ ซึ่งผูเชี่ยวชาญทางการสอนกีฬาใหความเห็นไวหลายประการ เชน “การสอนควรเริ่ม
ทักษะที่งายไปสูทักษะที่ยากตามลําดับ จะชวยใหนักกีฬามีการพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น”
ขอเสนอแนะ
การศึกษาผลของการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ที่มีผลตอการฝกทักษะสองมือลางของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ รายวิชา พ ๒๑๑๐๒ กีฬาวอลเลยบอล โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ป
การศึกษา ๒๕๕๙ พบวา การใชนวัตกรรมประเภทอุป กรณป ระกอบการจัดการเรียนรู จะชวยกระตุนให
นักเรียนเกิดการตื่นตัว และกระตือรือรนที่จะเขารวมกิจกรรมมากขึ้น ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษา
สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพลศึกษาของนักเรียนไดดีกวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ
ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังนี้
๑. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
๑.๑ จากผลการวิจัยที่พบวาการใชสื่อ(นวัตกรรม)ในการจัดการเรียนรูในการจัดกิจกรรมพลศึกษาที่มี
ผลตอการพัฒ นาทักษะการเลน ลูกสองมือลาง บอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ ดัง นั้นผูวิจัยและผู ที่
เกี่ยวของควรวางแผนและฝกใหนักเรียนเขาใจและปฏิบัติกิจกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลควรใชระยะเวลาใหยาวนานกวาการทําวิจัยในครั้งนี้เพื่อขอมูลที่ไดจะมี
ความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด ขอมูลมีความนาเชื่อถือสามารถนําไปสนับสนุนงานวิจัยอื่นได
๑.๓ ควรนําเอา(สื่อ)ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ไปใชกับโรงเรียนประถมศึกษา เพราะเปนการ
ปลูกฝงทักษะพื้นฐาน มากกวาที่จะนําไปใชในระดับสูง
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๒. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
๒.๑ ควรศึกษาการสรางแบบฝกประกอบการใช(สื่อ) ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล เพื่อพัฒนา
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสรางความมั่นใจแกครูผูสอนอื่น ๆ ที่จะนําไปใชตอไป
๒.๒ ควรศึกษาเปรียบเทียบการใช( สื่อ)ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล นี้ กับนักเรียนในระดั บ
ประถมศึกษา ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองปลูกฝงทักษะพื้นฐานเปนอยางมาก
๒.๓ ควรตั้งคณะทํางานในการพัฒนารูแบบของนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาไปสูการคาเชิงพานิชอันจะ
เปนการเสริมรายไดแกคณะทํางานหรือสถานศึกษาตอไป
๒.๔ (สื่อ)ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบ อล นี้ มีขนาดใหญ ควรมีการพัฒนารูปแบบที่เล็กลง แตมี
ประสิทธิภาพสูงเทาเดิมหรือมากกวา เนื่องจาก ทอ PVC นั้น มีลักษณะเฉพาะที่สามารถดัดแปลง เปนอุปกรณ
ตาง ๆ ไดมากมายหลายชนิด หรือใชเปนแนวทางการพัฒนาไปเปนเกมกิจกรรมพลศึกษา
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
การอบอุนรางกายและคลายกลามเนื้อหลังการฝกของกายบริหาร
โปรแกรมการอบอุนรางกาย
๑. วิ่งรอบสนามวอลเลยบอล ๕ รอบ (วิ่งเหยาะ)
๒. บริหารขอตอ
๓. ยืนตรงแยกขาประมาณชวงไหลสองมือหงายประสานมือขึ้นไวเหนือศีรษะบิดซายขวา
ขางละหนึ่งนาที
๔. ยืนเอียงตัวซายขวา ขางละหนึ่งนาที
๕. ยืนไขวกมตัวจับขอเทา กมศีรษะชิดเขา คางไวหนึ่งนาที สลับเขา
๖. ยืนพับเขาไปดานหลังใชมือจับขอเทากดเขาหาสะโพก คางไวหนึ่งนาทีสลับ
หมายเหตุ ทําทุกวันกอนฝกซอม ใชเวลา ๑๐ นาที ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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โปรแกรมคลายกลามเนื้อหลังการฝกของกายบริหาร
๑. นั่งหมุนขอเทาที่ละขาง
๒. นั่งเหยียดขา เหยียดแขนซาย มือขวาดึงแขนซายมาทางขวา คางไวหนึ่งนาทีสลับขาง
๓. นอนหงายยกขายกตัว ใชมือจับขอเทาทั้งสองขาง
๔. นอนหงายแยกขา กางแขนบิดลําตัวเอาเทาขวาแตปลายมือซาย เปลี่ยนเปนดานตรงขามสลับกัน
๕. นอนคว่ําใชมือยันพื้น ดันตัวขึ้นเงยหนามากๆ
๖. นั่งทาเบญจางคประดิษฐแบบผูหญิง (นั่งทับฝาเทา) เอาตัวไปขางหลัง
๗. ยืนเอียงตัวไปทางซาย เหยียดแขนขวาขามศีรษะไปทางซาย เปลี่ยนเปนดานตรงขามสลับกัน
๘. ประสานมือเหนือศีรษะทําทายืดตัวบิดลําตัวซายขวา
๙. ยืนสลัดขอมือขอเทา
๑๐. หายใจเขาแรงๆ ๒-๓ ครั้ง
หมายเหตุ ทําทุกวันหลังฝกซอม ใชเวลา ๑๐ นาที ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม

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

๓๘

๓๙

๔๐

ภาคผนวก ข.
แบบฝกทักษะสองมือลาง
การฝกทักษะลูกสองมือลาง (Under hand)
ทักษะที่ ๑ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนในทาเตรียมตัวเลนลูกสองมือลาง จับมือตามความถนัดยืนหางกัน
ประมาณ ๒ เมตร แลวใหเพื่อนขวางลูกบอลใสแขน แลวผลัดเปลี่ยนกันคนละ ๒๐ ครั้ง

๕.๐๑ การฝกลูกสองมือลาง
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗

ภาพประกอบที่

ทักษะที่ ๒ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกันประมาณ ๓-๔ เมตร แลวใหเพื่อนโยนลูกบอลใหเลนลูกสองมือ
ลางกลับไปยังเพื่อนแลวผลัดเปลี่ยนกันคนละ ๒๐ ครั้ง

ภาพประกอบที่ ๕.๐๒ การฝกลูกสองมือลาง
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗

๔๑
ทักษะที่ ๓ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกันประมาณ ๓-๔ เมตร แลวใหเพื่อนโยนลูกบอลใหเลนลูกสองมือ
ลางกลับไปยังเพื่อน แตใหโยนลูกหางออกไปทางดานขางซาย ขวา แลวผลัดเปลี่ยนกันคนละ ๒๐ ครั้ง

ภาพประกอบที่ ๕.๐๓ การฝกลูกสองมือลาง
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุติ, ๒๕๓๗
ทักษะที่ ๔ ใหนักกีฬายืนอยูหลังเสนเริ่มหางจากฝาผนังประมาณ ๒ เมตร แลวเลนลูกสองมือลางกระทบฝา
ผนังใหไดจํานวนครั้งมากที่สุด

ภาพประกอบ ที่ ๕.๐๔ การอันเดอรลูกบอลกับฝาผนัง
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗

๔๒

ทักษะที่ ๕ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกันประมาณ ๓-๔ เมตร แลวใหเพื่อนโยนลูกบอลใหเลนลูกสองมือลางใหตั้ง
ลูกขึ้น ๑ ครั้ง แลวจึงสงลูกกลับไปยังเพื่อนและอีกคนที่เปนคูกันใหปฏิบัติเชนเดียวกัน

ภาพประกอบที่ ๕.๐๕ การฝกลูกสองมือลาง
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗
ทักษะที่ ๖ ใหนักกีฬาจับคูกัน ยืนหางกกันประมาณ ๓-๔ เมตร โตลูกบอลไปมาดวยการเลนลูกสองมือลาง
พยายามบังคับลูกบอลอยาใหตกจนเกิดความชํานาญ

๕.๐๖ การฝกลูกสองมือลาง ๒ คน
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗

ภาพประกอบที่

๔๓

ทักษะที่ ๗ ใหนักกีฬาจับคูกัน โตลูกบอลขามตาขายไปมา ดวยการเลนลูกสองมือลางพยายามบังคับบอล
อยาใหตกพื้นจนกวาจะเกิดความชํานาญ

ภาพประกอบที่ ๕.๐๗ การฝกลูกสองมือลาง ๒ คนขามตาขาย
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗
ทักษะที่ ๘ ใหแบงกลุม ๆ ละ ๔ คน โตลูกบอลไปมาดายการเลนลูกสองมือลาง พยายาม บังคับบอลอยาให
ตกพื้นจนกวาจะเกิดความชํานาญ

ภาพประกอบที่ ๕.๐๘ การฝกลูกสองมือลาง ๔ คน
ที่มา : ไชยพันธุ วยาจุต, ๒๕๓๗

๔๔

ทักษะที่ ๙ ใหนักกีฬายืนแถวตอนอยูในสนามแลว ใหเลนลูกสองมือลางสงไปใหผูเซต ผูเซตรับลูกบอลสงไป
ใหผูฝกเสร็จแลววิ่งไปตอแถวผูเลนลูกสองมือลาง ผูเลนลูกสองมือลางเลนเสร็จแลวไปตอแถวผูเซต

ภาพประกอบที่ ๕.๐๙ การฝกลูกสองมือลาง
ที่มา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔
ทักษะที่ ๑๐ ใหนักกีฬาแบงออกเปนแถวตอน ๒ แถว หัวแถวยืนหันหนาเขาหากัน โตลูกบอลดวยการเลน
ลูกสองสองมือลางไปยังคนที่อยูตรงกันขาม แลววิ่งไปตอทายแถว จนกวาจะเกิดความชํานาญ

๕.๑๐

ลาง
ที่มา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔

ภาพประกอบที่
การฝกลูกสองมือ

๔๕

ทักษะที่ ๑๑ ใหนักกีฬายืนเตรียมเลนลูกสองมือลาง โดยยืนเปนแถวตอน ๓ แถวคนหัวแถวที่ ๑
โยนลูกขึ้นแลวเลนลูกสองมือลางไปยังคนหัวแถวที่ ๒ แลววิ่งไปตอทายแถวที่ ๒ คนหัวแถวที่ ๒ เลนลูกสองมือลาง
ไปยังหัวแถวที่ ๓ แลววิ่งไปตอทายแถวที่ ๓ คนหัวแถวที่ ๓ เลนลูกสองมือลางแลวไปตอทายแถวที่ ๑ ฝกเชนนี้
จนกวาจะเกิดความชํานาญ

ภาพประกอบที่ การฝกลูกสองมือลาง
ที่มา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔
ทักษะที่ ๑๒ ใหนักกีฬายืนเตรียมเลนลูกสองมือลางยืนอยูตรงกลาง โดยใหเพื่อนโยนบอลใหนักกีฬาเลนลูก
สองมือลางกลับมายังคน โยนบอลจนกวาจะเกิดความชํานาญ

ที่ ๕.๑๒
มือลาง

ภาพประกอบ
การฝกลูกสอง
ที่มา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔

๔๖

ทักษะที่ ๑๓ ใหนักกีฬายืนเตรียมเลนลูกสองมือลาง โดยผูฝกสอนตบลูกบอลขามตาขายมาที่มุมสนาม ให
นักกีฬาเลนลูกสองมือลางสงลูกกลับไปยังมุมหนาขวาของสนาม จนกวาจะเกิดความชํานาญ

ภาพประกอบที่ ๑๓ การฝกลูกสองมือลาง
ที่มา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔

ทักษะที่ ๑๔ ใหนักไอๆกีฬาสองคนยืนหันหนาเขาหากัน โดยคนหนึ่งโยนลูกบอลไปใหเพื่อนเลนลูกสองมือ
ลาง แลววิ่งไปเซตลูกบอลใหเพื่อน เสร็จแลววิ่งถอยหลังมาเลนลูกสองมือลาง จนกวาจะเกิดความชํานาญ ปฏิบัติ
เชนนี้สลับกันไป

ลูกสองมือลาง ๒ คน
ที่มา : รังสรรค อักษรชาติ, ๒๕๔๔

ภาพประกอบที่
๕.๑๔ การฝก

๔๗

ภาคผนวก ค.

สรุปคะแนนกอน หลังเรียน และคะแนนพัฒนาการ ของการฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๕๙

สรุปคะแนนกอนเรียน

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

ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.

ชื่อ-นามสกุล
ด.ช.กนกพล พิวะศักดิ์
ด.ช.จิราวัฒนา จารัตน
ด.ช.จิรัตน
โหมงพุฒ
ด.ช.จิรายุ
มิ่งชัยสวัสดิ์
ด.ช.จีรวัฒน
ศรีใจ
ด.ช.จีราวัฒน
เผือกบริสุทธิ์
ด.ช.ฉัตรณรงค เทียงแท
ด.ช.ชนาธิป
มังคละ
ด.ช.ชนายุทธ
ตั้งสงวน
ด.ช.ญาปกร
บัวขจร
ด.ช.ฐานิกร
สารศิริ
ด.ช.ณัฐพงษ
มะโนเอื้อ
ด.ช.ณัฐพล
เตชนันท
ด.ช.ณีฐวัตร
อุตราศิริ
ด.ช.ธนวันต
เชิดฉาย
ด.ช.เนติพงษ ศรีงาม
ด.ช.ประสงค พวงแพ
ด.ช.ปยะกานต มาคธนานันท
ด.ช.ภานุวัฒน สุทินเผือก
ด.ช.รัชชานนท ปสันเทียะ
ด.ช.รัฐฉัตร
ปานจับ
ด.ช.วชิระ
ขาวพันธุ
ด.ช.ศุภกร
ตั้งสุรัตน
ด.ช.สรวิชญ
คําเสนาะ
ด.ช.สราวุธ
ปนคลาย
ด.ช.หาญหิรัญ มีสมบัติ

เลขที่

ยอเขา จับมือ แขนตึง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๑
๐
๐
๐
๐
๑
๑

๑
๑
๑
๐
๒
๐
๑
๑
๑
๐
๑
๐
๑
๐
๒
๑
๑
๐
๐
๒
๐
๒
๐
๐
๑
๑

๑
๒
๑
๑
๑
๐
๑
๑
๐
๐
๐
๑
๒
๑
๑
๑
๒
๑
๒
๐
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ยืดตัว

ตรงเปา

รวม

๐
๒
๐
๐
๑
๐
๑
๐
๐
๑
๑
๒
๐
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๑
๑
๑
๐
๑
๐
๒

๐
๑
๑
๐
๐
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๐
๑
๑
๐
๐
๑
๒
๑
๐
๑
๐
๑
๑
๐
๑

๒
๗
๓
๑
๔
๐
๕
๒
๑
๒
๒
๔
๔
๒
๕
๒
๔
๓
๕
๔
๓
๔
๒
๓
๓
๖

๔๘
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

ด.ญ.กาญจนา
ด.ญ.กุลภัสสร
ด.ญ.จุติพร
ด.ญ.ชนิตรา
ด.ญ.ชลธิชา
ด.ญ.ฐิติมา
ด.ญ.ดลยา
ด.ญ.ทิพรัตน
ด.ญ.ธัญญา
ด.ญ.ธัญญารัตน
ด.ญ.นัชชา
ด.ญ.นาตกาญจน
ด.ญ.นุชนารถ
ด.ญ.ประวีณา
ด.ญ.ปยธิดา
ด.ญ.ภัคจิรา
ด.ญ.ภัทราวดี
ด.ญ.มัสซีด
ด.ญ.เมธาพร
ด.ญ.รุงแพร

หอมกลิ่น
โสดาตา
รุงสวาง
นุชนารถ
เทพยศ
บุญเพ็ง
อยูพองจุย
จันทรสอน
นวลจันทร
สุขวิพัฒน
กล่ําแจง
กิ่งไพร
เด็ดขาด
เลขวิจิตร
แกวสุพรรณ
แสงจันทร
คงดี
คนเที่ยง
รุงชีวิน
แซเตีย

๑
๐
๐
๐
๐
๑
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๑
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๑

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๑
๑
๑
๑
๑
๒
๑
๑
๒
๑
๐
๒
๐
๐
๑
๑
๑
๑
๐
๑

๒
๑
๐
๐
๐
๑
๐
๒
๑
๐
๑
๑
๐
๑
๑
๑
๑
๐
๑
๑

๑
๐
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๐
๑
๐
๐
๑
๐
๑
๐
๐
๐
๐
๐

๑
๑
๐
๑
๐
๑
๐
๑
๐
๐
๐
๑
๐
๑
๒
๑
๐
๐
๐
๑

๖
๓
๒
๓
๓
๖
๒
๖
๓
๒
๒
๔
๒
๒
๖
๓
๒
๑
๒
๔

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

๔๙

สรุปคะแนนหลังเรียน
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

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

ชื่อ-นามสกุล
เลขที่ ยอเขา จับมือ แขนตึง
ด.ช.กนกพล พิวะศักดิ์
๒
๒
๓
๑
ด.ช.จิราวัฒนา จารัตน
๒
๓
๒
๒
ด.ช.จิรัตน
โหมงพุฒ
๑
๒
๒
๓
ด.ช.จิรายุ
มิ่งชัยสวัสดิ์
๑
๒
๒
๔
ด.ช.จีรวัฒน
ศรีใจ
๓
๒
๒
๕
ด.ช.จีราวัฒน
เผือกบริสุทธิ์
๑
๒
๒
๖
ด.ช.ฉัตรณรงค เทียงแท
๑
๓
๒
๗
ด.ช.ชนาธิป
มังคละ
๑
๒
๓
๘
ด.ช.ชนายุทธ
ตั้งสงวน
๐
๒
๓
๙
ด.ช.ญาปกร
บัวขจร
๑
๒
๒
๑๐
ด.ช.ฐานิกร
สารศิริ
๒
๓
๒
๑๑
ด.ช.ณัฐพงษ
มะโนเอื้อ
๒
๑
๒
๑๒
ด.ช.ณัฐพล
เตชนันท
๑
๒
๒
๑๓
ด.ช.ณีฐวัตร
อุตราศิริ
๑
๓
๒
๑๔
ด.ช.ธนวันต
เชิดฉาย
๓
๒
๓
๑๕
ด.ช.เนติพงษ ศรีงาม
๒
๓
๒
๑๖
ด.ช.ประสงค พวงแพ
๑
๓
๒
๑๗
ด.ช.ปยะกานต มาคธนานันท
๒
๓
๓
๑๘
ด.ช.ภานุวัฒน สุทินเผือก
๒
๒
๒
๑๙
ด.ช.รัชชานนท ปสันเทียะ
๑
๒
๒
๒๐
ด.ช.รัฐฉัตร
ปานจับ
๐
๑
๒
๒๑
ด.ช.วชิระ
ขาวพันธุ
๑
๓
๒
๒๒
ด.ช.ศุภกร
ตั้งสุรัตน
๓
๓
๒
๒๓
ด.ช.สรวิชญ
คําเสนาะ
๒
๒
๒
๒๔
ด.ช.สราวุธ
ปนคลาย
๑
๑
๑
๒๕
ด.ช.หาญหิรัญ มีสมบัติ
๑
๒
๑
๒๖
ด.ญ.กาญจนา หอมกลิ่น
๒
๓
๒
๒๗
ด.ญ.กุลภัสสร โสดาตา
๒
๒
๒
๒๘
ด.ญ.จุติพร
รุงสวาง
๑
๒
๓
๒๙
ด.ญ.ชนิตรา
นุชนารถ
๑
๑
๓
๓๐
ด.ญ.ชลธิชา
เทพยศ
๒
๑
๒
๓๑
ด.ญ.ฐิติมา
บุญเพ็ง
๓
๒
๑
๓๒

ยืดตัว ตรงเปา รวม
๑
๑
๙
๓
๒
๑๒
๑
๑
๗
๓
๑
๙
๑
๑
๙
๒
๑
๘
๑
๒
๙
๐
๑
๗
๑
๒
๘
๒
๑
๘
๑
๒
๑๐
๑
๓
๙
๓
๑
๙
๒
๑
๙
๑
๑
๑๐
๑
๑
๙
๑
๑
๘
๒
๒
๑๒
๑
๑
๘
๑
๐
๖
๓
๑
๗
๑
๐
๗
๐
๒
๑๐
๑
๑
๘
๒
๐
๕
๒
๓
๙
๑
๑
๙
๑
๑
๘
๑
๒
๙
๑
๑
๗
๒
๐
๗
๒
๑
๙

๕๐
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

ด.ญ.ดลยา
ด.ญ.ทิพรัตน
ด.ญ.ธัญญา
ด.ญ.ธัญญารัตน
ด.ญ.นัชชา
ด.ญ.นาตกาญจน
ด.ญ.นุชนารถ
ด.ญ.ประวีณา
ด.ญ.ปยธิดา
ด.ญ.ภัคจิรา
ด.ญ.ภัทราวดี
ด.ญ.มัสซีด
ด.ญ.เมธาพร
ด.ญ.รุงแพร

อยูพองจุย
จันทรสอน
นวลจันทร
สุขวิพัฒน
กล่ําแจง
กิ่งไพร
เด็ดขาด
เลขวิจิตร
แกวสุพรรณ
แสงจันทร
คงดี
คนเที่ยง
รุงชีวิน
แซเตีย

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๒
๒
๑
๑
๒
๑
๒
๑
๓
๑
๒
๑
๒
๒

๒
๒
๒
๑
๒
๒
๒
๓
๒
๒
๒
๑
๑
๑

หมายเหตุ
๐.
๑.
๒.
๓.

ทาเตรียม
ทายืนไมพรอม
ยืนตัวตรง,เต็มเทา
ยืนยอเขา,เต็มเทา,
ยอเขา,ยืนปลายเทา

๐.
๑.
๒.
๓.

จับมือ
ขอมืองอ,ไมถูกตอง
จับมือไมแนน
จับมือถูกตอง,หลวม
จับมือถูกตอง,แนน

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

๗
๙
๖
๗
๑๐
๗
๗
๘
๙
๖
๙
๕
๑๐
๘
คะแนนเฉลี่ย( X ) ๖.๔๘
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ๒.๗๙
๒
๓
๒
๒
๓
๒
๒
๑
๑
๑
๑
๒
๓
๓

๑
๑
๐
๑
๓
๑
๑
๒
๑
๑
๑
๑
๑
๑

ยอ/ยืดตัว
๐. ไมยอตัว
๑. ยอตัวเล็กนอย
๒. ยอ/ยืดเล็กนอย
๓. ยอ/ยืดสงบอล

๐
๑
๑
๒
๐
๑
๐
๑
๒
๑
๓
๐
๓
๑

ตรงเปา
๐. ไมแนนอน
๑. ยอตัวเล็กนอย
๒. ยอ/ยืดเล็กนอย
๓. ยอ/ยืดสงบอล

๕๑

การเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและคาการพัฒนา
ที่

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

ชื่อ-นามสกุล

ด.ช.กนกพล
ด.ช.จิราวัฒนา
ด.ช.จิรัตน
ด.ช.จิรายุ
ด.ช.จีรวัฒน
ด.ช.จีราวัฒน
ด.ช.ฉัตรณรงค
ด.ช.ชนาธิป
ด.ช.ชนายุทธ
ด.ช.ญาปกร
ด.ช.ฐานิกร
ด.ช.ณัฐพงษ
ด.ช.ณัฐพล
ด.ช.ณีฐวัตร
ด.ช.ธนวันต
ด.ช.เนติพงษ
ด.ช.ประสงค
ด.ช.ปยะกานต
ด.ช.ภานุวัฒน

ด.ช.รัชชานนท
ด.ช.รัฐฉัตร
ด.ช.วชิระ
ด.ช.ศุภกร
ด.ช.สรวิชญ
ด.ช.สราวุธ
ด.ช.หาญหิรัญ
ด.ญ.กาญจนา
ด.ญ.กุลภัสสร
ด.ญ.จุติพร
ด.ญ.ชนิตรา
ด.ญ.ชลธิชา
ด.ญ.ฐิติมา

พิวะศักดิ์
จารัตน
โหมงพุฒ
มิ่งชัยสวัสดิ์
ศรีใจ
เผือกบริสุทธิ์
เทียงแท
มังคละ
ตั้งสงวน
บัวขจร
สารศิริ
มะโนเอื้อ
เตชนันท
อุตราศิริ
เชิดฉาย
ศรีงาม
พวงแพ
มาคธนานันท
สุทินเผือก

ปสันเทียะ
ปานจับ
ขาวพันธุ
ตั้งสุรัตน
คําเสนาะ
ปนคลาย
มีสมบัติ
หอมกลิ่น
โสดาตา
รุงสวาง
นุชนารถ
เทพยศ
บุญเพ็ง

เลขที่ คะแนนกอนเรียน คะแนนหลังเรียน
๑
๒
๙
๒
๗
๑๒
๓
๓
๗
๔
๑
๙
๕
๔
๙
๖
๐
๘
๗
๕
๙
๘
๒
๗
๙
๑
๘
๑๐
๒
๘
๑๑
๒
๑๐
๑๒
๔
๙
๑๓
๔
๙
๑๔
๒
๙
๑๕
๕
๑๐
๑๖
๒
๙
๑๗
๔
๘
๑๘
๓
๑๒
๑๙
๕
๘
๒๐
๔
๖
๒๑
๓
๗
๒๒
๔
๗
๒๓
๒
๑๐
๒๔
๓
๘
๒๕
๓
๕
๒๖
๖
๙
๒๗
๖
๙
๒๘
๓
๘
๒๙
๒
๙
๓๐
๓
๗
๓๑
๓
๗
๓๒
๖
๙

สวนตาง
+๗
+๙
+๔
+๗
+๕
+๘
+๔
+๗
+๗
+๖
+๘
+๕
+๕
+๗
+๕
+๗
+๔
+๙
+๓
+๒
+๔
+๓
+๘
+๕
+๒
+๓
+๓
+๕
+๗
+๔
+๔
+๓

๕๒
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.

ด.ญ.ดลยา
ด.ญ.ทิพรัตน
ด.ญ.ธัญญา
ด.ญ.ธัญญารัตน
ด.ญ.นัชชา
ด.ญ.นาตกาญจน
ด.ญ.นุชนารถ
ด.ญ.ประวีณา
ด.ญ.ปยธิดา
ด.ญ.ภัคจิรา
ด.ญ.ภัทราวดี
ด.ญ.มัสซีด
ด.ญ.เมธาพร
ด.ญ.รุงแพร

อยูพองจุย
จันทรสอน
นวลจันทร
สุขวิพัฒน
กล่ําแจง
กิ่งไพร
เด็ดขาด
เลขวิจิตร
แกวสุพรรณ
แสงจันทร
คงดี
คนเที่ยง
รุงชีวิน
แซเตีย

คะแนนเฉลี่ย( X )
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

๒
๖
๓
๒
๒
๔
๒
๒
๖
๓
๒
๑
๒
๔

๓.๔๑
๑.๕๓

๗
๙
๖
๗
๑๐
๗
๗
๘
๙
๖
๙
๕
๑๐
๘

๖.๔๘
๒.๗๙

+๕
+๓
+๓
+๕
+๘
+๓
+๕
+๖
+๓
+๓
+๗
+๔
+๘
+๔

๓.๐๖
๑.๒๙

๕๓

ภาคผนวก ง.

การพัฒนาอุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล(๒๕๕๖)

บรรเทิง จันทรนิเวศน *

ในการดําเนินการแกปญหาการจัดการเรียนรู รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอล ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ นั้น ผูสอนไดแสวงหาแนวทางในการแกปญหาไวหลาย
แนวทางและมาสรุปไดวา จะใชวิธีปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรูและการประดิษฐ/จัดทําสื่อ(อุปกรณ)การสอน
มาใชแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ที่เกิดขึ้น
หลักการประดิษฐคิดคน ในการประดิษฐ อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล ของผูประดิษฐ
ใชหลักการ ๓ ป. มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ประโยชน คือ เปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน สงผลดีตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ประหยัด คือ ใชวัสดุเหลือใช หางายในทองถิ่น การนําเอาวัสดุ เหลือใชกลับมาใชใหม(Re-used)
ประยุกต คือ นําไปใชในโอกาสตาง ๆ ไดหลากหลาย หรือใชในการเรียนการสอนอยางหลากหลาย
จากปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวน
อุปถัมภ” ดําเนินการแกปญหาโดยเริ่มจากการสังเกตทักษะของกีฬาวอลเลยบอลที่สําคัญ ในสวนที่จะตองนํา
ไปใชในการเลนหรือแขงขันคือ ทักษะการเลนสองมือลาง ทักษะการเลนสองมือบน การตบและการเสิรฟ
ปญหาในการสอนทักษะสองมือลางที่พบในชั้นเรียนที่เห็นบอยครั้ง มักพบวา นักเรียนไมสามารถจับจังหวะการ
เคลื่อนที่ของแขนใหไปกระทบกับลูกบอลที่กําลังเคลื่อนที่ลงมายังแขนทั้งสองได ปญหานี้เปนมากสําหรับ
นักเรียนที่ฝกหรือเรียนใหม ๆ
การแกปญหานี้ ผูประดิษฐคิดในมุมกลับวา “หากลูกบอลหลนลงมายิ่งชาเทาไร นักเรียนก็จะมีเวลา
มากขึ้นที่จะขยับตัวหรือแขนใหกระทบลูกไดทันและตรงกับจุดที่ตองการได มากเทานั้น” ประกอบกับนักเรียนที่
เลนใหม ๆ จะบนวา เจ็บแขน สงผลใหนักเรียนไมคอยสนใจที่จะเลนเทาไรนัก อาจเปนเพราะลูกบอลหนังมี
น้ําหนักมากและบางครั้งแข็ง อาจเปนเพราะสูบลมมากเกินไป ผูประดิษฐจึงคิดหาหนทางที่จะทําใหนักเรียนจะ
สนใจเรียนมากขึ้นโดยตั้งโจทยไว ๒ ประเด็นคือ
โจทยปญหาขอที่๑.
ทําอยางไรลูกบอลจะหลนหรือเคลื่อนที่ลงมาชาลงหรือบังคับใหชาไดตามที่ตองการ
โจทยปญหาขอที่ ๒
๒. ทําอยางไรลูกวอลเลยบอลจะเบา นิ่ม ไมแข็ง เลนแลวไมเจ็บแขน
หลังจากการศึกษาและคนหาวิธีแกปญหานี้ ผูประดิษฐใชลูกบอลยางที่ขายอยูตามหางสรรพสินคาทั่วไป
มีราคา ๓๙ – ๕๙ บาทหรือชนิดที่มีคุณภาพ ดี ราคาประมาณ ๙๙ – ๑๒๙ บาท ซึ่งมีขนาดใกลเคียงกับลูก
วอลเลยบอลแตมีน้ําหนักเบาและนิ่มกวามาก จึงซื้อมาทดลองใชโดยใหนักเรียนเลน ในเบื้องตนนักเรียนชอบ
เพราะลูกบอลนิ่ม เลนแลวไมเจ็บแขน แต เลนไมสนุกเพราะความเบาของลูกบอลยางทําบอลวิ่งเร็วมากและ
บังคับทิศทางไมได
ตอมาผูประดิษฐคิดหาหนทางที่จะใหลูกบอลยางเคลื่อนที่ชาลงและตกลงบนแขนของนักเรียนใหพอดีกับ
การเคลื่อนไหว ทําการวาดภาพรางขึ้นมาเปนแนวทางในการศึกษา ในเบื้องตน ใชคันเบ็ดยึดติดกับบอลยาง ที่
ปลายคันเบ็ด บังคับใหบอลขึ้น/ลงได แตไมแข็งแรงและไมมีแรงสปริง ตามที่ไดตั้งสมมุติฐานไว ทําการคนหา
วัสดุที่เหมาะสมและทําการปรับปรุงรูปแบบ ๒-๓ ครั้ง สรุปหลักการประดิษฐในเบื้องตนไดเลือกวัสดุที่สําคัญและ
จําเปนดังนี้

๕๔
๑. ใชวัสดุหลักเปนทอ PVC พรอมขอตอขนาดตาง
๒. ลูกบอลยางยึดติดแนนกับทอขอตอ
ขอดีของทอ PVC
๑. มีน้ําหนักเบา เคลื่อนยายไดสะดวก
๒. มีความยืดหยุนหรือปริงตัวไดดี ไมหักหรืองอตัวแลวคืนตัวไดดี
๓. ตัดตอไดงาย พรอมขอตอรูปแบบตาง ๆ มากมาย
๔. หาซื้อไดงาย ตามรานคาวัสดุกอสรางทั่วไป
๕. ทอมีหลากหลายขนาด เชื่อมตอแลวแข็ง ทนทาน
๖. การเชื่อมตอทอสะดวกและงายเพียงใชกาวน้ํา(เฉพาะเชื่อมทอPVC)
ผูประดิษฐทําการทดลองใชกับนักเรียน ในชมรมนักประดิษฐของโรงเรียน เพื่อศึกษาขั้นตอน
และวิธีการใชที่เหมาะสม อุปกรณชุดแรกประกอบดวยวัสดุหลักเปนทอ PVC ขนาด ๔/๘ นิ้ว ปลายทอติดดวย
ของอ ที่ยึดติดกับลูกวอลเลยบอลบอลหนัง ผาซีก(ครึ่งลูก)ยึดติดแนนกับลูกบอลยาง โดยใชกาวยางน้ํา ดังนี้
สวนแกนยึดบอล
สวนแขน
สวนยึดแกนที่ฐาน
ตนแบบชุดที่ ๑

ลูกบอลหนังและลูกบอลยางตนแบบ

จากขอสรุปในเบื้องตน ตอมาผูประดิษฐไดจัดสรางอุปกรณอื่น ขึ้นมาจนครอบคลุมทุกทักษะที่สําคัญอีก เปน
ชุดที่ ๒ เพื่อนําไปแกปญหาและพัฒนาทักษะของนักเรียนดังกลาวเรียกวา อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล
(The Equipment for Training Volley Ball Skills) อุปกรณชุดนี้ แบงเปน ๓ ชุด ดังนี้
ชุดที่ ๑ ฝกทักษะการเลนสองมือลางและสองมือบน(Under Ball / Over Head Ball)
ชุดที่ ๒ ฝกทักษะการตบและการเสิรฟแบบเหนือศีรษะ(Spike Ball / Over Head Serve )
ชุดที่ ๓ ฝกทักษะการเสิรฟแบบมือลาง(Serve)
นอกจากนี้ ยังไดจัดทําอุปกรณเสริมความคลองตัวในการใชงานเปนฐานที่ติดตั้งอุปกรณทั้ง ๓ ชุด โดย
จัดทําเปน ๒ รูปแบบ คือ แบบอยูกับที่และแบบคลองติดตัว ดังจะกลาวตอไป

๕๕

ชุดที่ ๑ ฝกทักษะ ๒ มือลาง/บน ชุดที่ ๒ ฝกทักษะตบ/เสิรฟ

ชุดที่ ๓ ฝกทักษะเสิรฟมือลาง

อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล ที่กลาวมานี้ ยังมีอุปกรณสําคัญที่ทําใหเกิดความคลองตัวในการ
นําไปใช ฝกทักษะวอลเลยบอลอีกสวนหนึ่ง เปนฐานติดตั้งอุปกรณ มีรายละเอียดดังนี้
๑. แบบฐานอยูกับที่ ประกอบดวยฐาน ๓ ขา มีโครงสรางเปนโลหะ(เหล็กทอน้ํา) สวนฐานลาง
มีขนาด เสนผาศูนยกลาง Ø ๒ ๑/๒ นิ้ว และ ฐานแนวตั้ง Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว สูง ๑๔๐ เซนติเมตร แทนยึด
ดานบนเปนแกนเหล็กสามารถหมุนได ๓๖๐ องศา

แทนยึดแกนหมุนได ๓๖๐องศา
ฐานแนวตั้ง Ø ๑ ๑/๒ นิ้ว
สูง ๑๔๐ เซนติเมตร
ฐาน ๓ ขา Ø ๒ ๑/๒ นิ้ว

แบบฐานอยูกับที่
แกนสลักยึดอุปกรณกับฐาน
กามปูยึดแกนซาย-ขวา

๕๖
๒. แบบคลองติดตัว แบบนี้ใชทอ PVC เปนสวนใหญ ลักษณะการใชงานจะประกอบหรือสวมกับ
รางกายของผูฝกตลอดเวลา ทําใหมีอิสระในการใชงานและมีความคลองตัวสูง
ยางนุมรองไหล
ใชคลองไหล ๒ ขาง
แขนยึดติดกับลูกบอล

แกนสลักยึดอุปกรณกับฐาน
วิธีการเปลี่ยนอุปกรณจากฐานอยูกับที่มาเปนแบบคลองติดตัว

(๑)เตรียมอุปกรณ

(๔) วางแกนสลักบนรองกามปู

(๒) รอยแกนสลักกับแขน

(๓) เตรียมติดตั้ง

(๕) ใชมือบีบ/กดแรง ๆ

(๖) แกนสลักจะลงไปล็อค

(๗) ติดตั้งเสร็จแลว

(๘) หุมทอยางนุมปองกันไหลเจ็บ

๕๗

ขั้นตอนการยึดลูกบอลยางกับแขนบังคับการเคลื่อนที่ของลูกบอล

วัสดุที่ใชทั้งหมด

ฏตัดลูกวอลเลยบอลแลวเจาะดวยตาไก

รอยนอตกับแผนฝาคลอบทอ/ทากาวยาง

จากนั้นใชมือรีดลมออกใหหมด
วิธีทํา

ทากาวที่บอลยาง ทิ้งไว ๑๐ นาที จึงนํามาติดกัน

นําลูกบอลยางไปยึดกับแขน

บอลหนังก็ทําไดเชนกัน

๑. นําลูกวอลเลยบอลเกามาตัดรูปวงกลม (โคงตามรูปของบอล ) Ø ประมาณ ๖ นิ้ว (ดังภาพ)
ซึ่งตอไปจะขอเรียกวา “แผนหนังบอลสําหรับเชื่อมตอ”
๒. นําแผนคลอบทอน้ําทิ้ง มาตอกดวยคอนหัวกลม ใหแผนมีลักษณะโคง ใกลเคียงกับลูกบอล
๓. นํานอตมารอยตรงกลางแผนคลอบทอน้ําทิ้ง โดยใหสวนหัวน็อตอยูภายในสวนโคง เจาะรูที่
ชิ้นสวนของบอลสวนที่ตัด (ตามขอ ๑.) บริเวณตรงกลาง ขนาดใหนอตผานไดสะดวก
๔. เจาะรูที่ฝาคลอบทอ PVC ใหอยูกึ่งกลาง รอยนอตจากดานนอกของฝา จากนั้นใชนอตตัวเมีย
หมุนจากดานในฝาคลอบ ใชไขควงขันครั้งสุดทายใหแนนที่สุด

๕๘
๕. นํา“แผนหนังบอลสําหรับเชื่อมตอ” ไปคลอบลงบนลูกบอลยางหรือบอลจริง แลวใชดินสอวาด
เสนรอบแผนหนัง (เพื่อกําหนดพื้นที่ทากาวยางน้ํา)
๖. ทากาวยางน้ําลงบนลูกบอลยางและบอลจริงใหทั่ว ทิ้งไว ๘ -๑๐ นาที และทากาว “แผนหนัง
บอลสําหรับเชื่อมตอ” บริเวณภายในใหทั่ว ทิ้งไว ๘ – ๑๐ นาที
๗. จากนั้นนําลูกบอลยางหรือบอลจริงมาประกบกับ “แผนหนังบอลสําหรับเชื่อมตอ” จากขอ ๖.
มาบไวใหแนน ทิ้งไว นาน ๒ – ๓ ชั่วโมงเปนอยางนอยหรือทิ้งขามคืนก็จะยิ่งดี

อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล

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

ไดรับรางวัลจากการประกวด นวัตกรรม ดังตอไปนี้

๑. ชื่อนวัตกรรม สื่อ “อุปกรณการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทรางวัล
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร ระดับ เหรียญทอง ระดับภาค
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สพป.เขต ๒ จังหวัดกาญจนบุรี
๒. ชื่อนวัตกรรม สื่อ “อุปกรณการฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๖
ประเภทรางวัล
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร ระดับ เหรียญทอง ระดับประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. ชื่อนวัตกรรม “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๖
ประเภทรางวัล
ประเภทโรงเรียน ระดับประเทศ
รางวัลที่ได โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร ระดับเหรียญเงิน
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๔. ชื่อนวัตกรรม “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลตนทุนต่ํา”
ประเภทรางวัล ประกวด”นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย”
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตรระดับ ชมเชย (พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท)
ชื่อสวนราชการ กรมพลศึกษา ประจําป ๒๕๕๖
*********************************

๕๙

ภาคผนวก จ.
การพัฒนาชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล(๒๕๕๙)
( 5 Volley Ball Training Set )

๑. ชื่อผลงานใหม ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๒. ชื่อผลงานเดิม อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล
๓. ปที่ไดรับรางวัล ป ๒๕๕๖(ระดับประเทศ)
๔. รางวัลที่ไดรับ

เหรียญทอง

√

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

๕. ประเภทของผลงาน นวัตกรรม
การจัดกระบวนการเรียนรู
จิตวิทยา
สิ่งประดิษฐและสื่อ
หลักสูตร
√
เทคโนโลยีทางการศึกษาและ ดิจิทัลเพื่อการเรียนรู
แหลงเรียนรู
การบริหารและจัดการสถานศึกษา (D)
การวัดและประเมินผล
อื่น ๆ .............................................................................................................
๖. สรุปสาระสําคัญ เปรียบเทียบความแตกตางระหวางผลงานเดิมกับผลงานใหม
ผลงานเดิม(ป ๒๕๕๖)

ผลงานใหม(ป ๒๕๕๙)
(๑)สองมือลาง
การแกปญหา (๒)สองมือบน
การแกปญหา
๑. กรอบ
(๓)การตบ
สองมือลาง,สองมือบน สื่อ
แนวคิด สื่อ
พัฒนาทักษะ (๔)การสกัดกั้น
พัฒนาทักษะ
(๕)มือเดียวเหนือศีรษะ

๖๐
ผลงานเดิม

หลักการ (“ ๓ ป.”) ขั้นตอน P-D-C-A

๒. ขั้นตอน
การพัฒนา ดังนี้

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

๓. ผลที่
เกิดขึ้น

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๔. สิ่งที่ได
เรียนรู

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

สามารถแกปญหาไดทั้ง ๒ ทักษะ
สามารถพัฒนาไดทั้ง ๒ ทักษะ
ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมสูงขึ้น
เปน“นวัตกรรมที่ไมมีใครทํามากอน”
ใชเฉพาะกีฬาวอลเลยบอล

ผลงานใหม
หลักการ (“ ๓ ป.”) ๕ ขั้นตอน(DMPAT) ดังนี้

๑.) การออกแบบ (Design) โดยการวาดโครงราง ตนแบบ
๒.) กําหนดวัสดุ/อุปกรณ (Material)ที่จําเปนในการ
ประดิษฐและแหลงที่มาของวัสดุ
๓.) การจัดหาและจัดซื้อ (Procurement / Purchasing) จาก
แหลง/ศูนยรวมวัสดุตาง ๆ
๔.) การประดิษฐ(Artificial) ตามรูปแบบ ที่กําหนดไว ทําการ
ทดสอบ/ทดลองเปนระยะๆ
๕.) การทดลอง(Test /Re-test) ใชกับกลุมตัวอยาง (ที่ไมใช
กลุมที่จะนําไปใชจริง)

๑. สามารถแกปญหาได ๕ ทักษะ
๒. สามารถพัฒนาไดทั้ง ๕ ทักษะ
๓. ผลสัมฤทธิ์โดยภาพรวมสูงขึ้น
๔. ใหฝกเพื่อพัฒนาทักษะระดับสูงได
๕. ใชเสริมสรางสมรรถภาพทางกายไดดี
๖. ชวยฝกทักษะดานความอดทน,ความแข็งแรง
๗. เปนเครื่องมือในการประเมินทักษะไดรอบดาน
๘. เปน “นวัตกรรมที่ไมมีใครทํามากอน”
๙. ใชฝกวอลเลยบอล,ตะกรอ,แบดมินตันได
๑๐. นักเรียนสามารถใชฝกนอกชั้นเรียนดวยตนเอง
๑. ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๒. หลักการ “ ๓ ป”
๓. การวิจัยในชั้นเรียนเริ่มจากปญหาสูการพัฒนา
๔. แกปญหาและพัฒนานักเรียนไดทุกกลุม
๕. “นวัตกรรม”ชวยยนเวลาในการเรียนรูใหสั้นลง
๖. We cannot Make Innovation without
Knowledge.

๖๑

๑. ความเปนมาและความสําคัญ
พลศึกษา เปนกระบวนการทางการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งชวยเพิ่มพูนและพัฒนารางกายของ
มนุษยใหดีขึ้น หรือกลาวไดวา พลศึกษา คือวิชาที่มุงเสริมใหผูเรียนมีพัฒนาการ ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ
และทักษะ โดยใชกิจกรรมการออกกําลังกายหรือกีฬาตาง ๆ เปนสื่อของการเรียน(วาสนา คุณาอภิสิทธิ์,๒๕๓๙:
๒๓)วิชาพลศึกษา จึงเปนการศึกษาแขนงหนึ่งที่จะชวยสงเสริมใหบุคคล ไดบรรลุจุดมุงหมายเดียวกันกับการศึกษา
แขนงอื่น ๆ เปนการศึกษา การเลน การออกกําลังกายหรือกิจกรรมทางกาย ที่ไดเลือกสรรอยางเหมาะสมแลว
เปนสื่อกลางในการเรียนจะกอใหเกิดความเจริญงอกงามและการพัฒนา ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณสติปญญา
และสังคม(วรศักดิ์ เพียรชอบ,๒๕๒๓:๒) ดังนั้น พลศึกษาจึงเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งทางการศึกษา ซึ่งหมายความ
วา การออกกําลังกายหรือการเลนกีฬา เปนกิจกรรมที่ตอบสนองธรรมชาติของรางกายมนุษยที่ตองการการ
เคลื่อนไหวอยางเพียงพอ เพื่อชวยใหระบบและอวัยวะตาง ๆ ของรางกายทําหนาที่อยางปกติ (สมชาย สาขา,
๒๕๕๐ :บทคัดยอ)
จากสภาพการจัดการเรียนรู “พลศึกษา”ในโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ กีฬาวอลเลยบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตั้งแตป ๒๕๕๔ ที่ครูผูสอนไดทําการศึกษา
ปญหา ที่เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ตั้งแต ป ๒๕๕๔ – ป ๒๕๕๘ พบวา มีผลจาก
การประเมินแทบจะไมแตกตางกัน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา 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), และการใชเกมกิจกรรมพลศึกษาที่มีตอทักษะอันเดอรบอล(ฟาลาตี หมาดเตะ, ๒๕๕๓:
บทคัดยอ) เปนตน
ผูประดิษฐและคณะจึงทําการศึกษา ปญหาดังกลาวจากการเรียนการสอนพลศึกษา รายวิชา พ ๒๑๑๐๑
ระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๑๐ หองเรียน สรุปไดดังนี้
ตารางการสรุปผลการสังเกตทักษะการเลนวอลเลยบอล
ที่
ทักษะ
ออน
พอใช
ดี
๑. ทาการเตรียมความพรอม ๓๑(๖๗.๓๙) ๔(๘.๖๙) ๑๑(๒๓.๙๑)
๒.
๓.
๔.
๕.
หมายเหตุ

ทักษะการเลนสองมือลาง
ทักษะการเลนสองมือบน
ทักษะการตบ
ทักษะการเสริฟ

๓๘(๘๒.๖๑)
๔๐(๘๓.๓๓)
๓๘(๘๒.๖๑)
๓๔(๗๓.๙๑)

๒(๔.๓๕) ๖(๑๓.๐๔)
๒(๔.๓๕) ๔(๘.๖๙)
๕(๑๐.๘๗) ๓(๖.๕๒)
๗(๑๕.๒๒) ๕(๑๐.๘๗)

ตัวเลขในวงเล็บ “ (.......)” เปนคารอยละ

จุดสําคัญในการสังเกต
ยืนปลายเทาและเขางอ
เล็กนอย
แขนเหยียดตึงขณะเลน
พยายามเลนดวยปลายนิ้ว
ใชฝามือ/บังคับทิศทางได
เหวี่ยงแขนถูกลูก/ขามตา
ขาย

๖๒
เมื่อมาสังเกตทักษะของกีฬาวอลเลยบอลที่สําคัญและมีการนํา ไปใชในการเลนหรือแขงขันก็คือ ทักษะ
การเลนสองมือลาง ทักษะการเลนสองมือบน การตบและการเสิรฟ ปญหาที่พบบอยครั้งในการสอน
ประกอบดวย ทักษะสองมือลาง พบวา นักเรียนไมสามารถใชแขนเคลื่อนที่ไปกระทบกับลูกบอล ที่เคลื่อนที่
ลงมายังแขนทั้งสองไดทัน และขาดทักษะพื้นฐานการเลนสองมือลาง, ทักษะสองมือบนไมสามารถผลักบอล
ไดเนื่องจาก จังหวะในการโยนไมสม่ําเสมอ สูงบาง ต่ําบาง , ทักษะการตบ ไมสามารถกําหนดจังหวะการวิ่ง
การเทคตัวและการแกวงแขนได จึง ไมสามารถตบบอลได ปญหานี้เปนปญหา
ระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งในนักเรียนที่ฝกทักษะใหมหรือเริ่มเรียนใหม ๆ ทําใหการฝกทักษะไม
สนุกสนาน หรือทาทายเทาที่ควร ซึ่งปญหานี้ สอดคลองกับ สุรพล บางวิจิตร กรณีนักเรียนที่สอนนั้นขาดทักษะ
การเลนสองมือลาง(สุรพล บางวิจิตร,๒๕๕๒ : ก)
ดวยเหตุนี้ ผูประดิษฐจึงออกแบบและจัดสรางสิ่งประดิษฐนี้ขึ้นมา ชื่อ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
โดยทําการพัฒนาอุปกรณเดิมและจัดทําอุปกรณขึ้นมาใหม โดยนําเอาสาระสําคัญที่เปนจุดเดน/จุดสําคัญของ
อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล เมื่อป ๒๕๕๖-๒๕๕๗ มาเปนแนวทางในการดําเนินงาน เพื่อแกปญหาและ
พัฒนาทักษะของนักเรียนดังกลาว อยางเรงดวน อยางไรก็ดี สื่อนี้นอกจากจะชวยแกปญหาแกนักเรียนที่ออนแลว
คณะผูประดิษฐคาดหวังวาจะนําไปพัฒนาทั้งนักเรียนที่มีทักษะปานกลางและระดับดี ไปพรอม ๆ กัน
๒. วัตถุประสงค
๑.) เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียน
บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
๒.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและคะแนนหลังเรียนในการ
พัฒนา โดยการใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓.) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ ในการพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบอล
รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ โดยใช ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
๓. กระบวนการพัฒนาผลงานนวัตกรรม
๓.๑) สภาพปญหากอนการพัฒนา
ในการจัดการเรียนรูพลศึกษาโดยปกติ ครูจะจัดทําแผนการสอนไวลวงหนา ทําการแจงให
นักเรียนทราบวาจะเรียนพลศึกษา รายวิชาที่ครูเตรียมมา นักเรียนก็จะเริ่มเรียนรูรว มกัน ในการเรียนรูพลศึกษา
นั้น จะนักเรียนจะเลือกกีฬาที่อยากจะเรียน โดยการโหวต ในทุกหองเรียน จากกนั้น ครูก็จะนําขอมูลในแตละ
หองมารวมกัน ทําการสรุป ดังนี้
๑.) วอลเลยบอล
๒.) ฟุตบอล
๓.) แบดมินตัน
๔.) บาสเก็ตบอล
๕.) เทเบิลเทนนิส ฯ
ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๖ เปนตนมา นักเรียนจะเลือกเรียน ในลักษณะนี้เปนประจํา ทําใหการจัดการ
เรียนรู รายวิชาพลศึกษา เลือกที่จะเรียน “ทักษะกีฬาวอลเลยบอล” เกือบทุกป อยางไรก็ดี อาศัยจากขอมูลของ
ผูสอนเรียนพลศึกษา ในภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ จํานวน ๑๐
หองเรียน จํานวน ๔๕๖ คน ในภาคเรียนที่ ๑ มีผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรู ดังนี้

๖๓

ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑
ปการศึกษา
สรุปผลการจัดการเรียนรูปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔(ขอมูล : งานทะเบียนและวัดผล ๒๕๕๔)
๒๕๕๔
ร.
๐
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๔
รวม
จํานวนคน
รอยละ
ลําดับที่

๕๑
๑๑.๑๘
๕

๘
๑.๗๕
๙

๘๗
๑๙.๐๘
๑

๔๕
๙.๘๗
๖

๗๒
๑๕.๗๙
๒

๕๕
๑๒.๐๖
๓

๔๔
๙.๖๕
๗

๕๓
๑๑.๖๒
๔

๔๑
๘.๙๙
๘

๔๕๖
๑๐๐%

จากตารางแสดงใหเห็นวา ผลการเรียน รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่
๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๔ สวนใหญมีผลการเรียนปานกลางคอนขางไปทางต่ํา สวนจํานวนนักเรียนที่
ไดผลการเรียน ๓ , ๔ กลับอยูในระดับต่ํามาก อีกทั้ง นักเรียนจํานวนหนึง่ มีผลการเรียน “ร” รอยละ ๑๑.๑๘
หรือ จํานวน ๕๑ คน อยูในลําดับที่ ๕ จัดวานาเปนหวง ในขณะที่ จํานวนนักเรียนที่ไดผลการเรียน “๐” จะมี
เพียง ๘ คน คิดเปนรอยละ ๑.๗๕ ซึ่งจัดวาต่ําที่สุดก็ตาม
ผูสอนจึงจัดทําแบบสํารวจสภาพและปญหาของนักเรียนในการจัดการเรียนรู รายวิชา พ ๒๑๑๐๑
วอลเลยบอลของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑ วาเปนอยางไร
๑. ลูกบอลแข็ง หนัก เลนแลวเจ็บแขน(รอยละ ๗๘.๓๒)
๒. เพื่อน ๆ ที่เลนไมคอยเกง จะไมตั้งใจเลน(รอยละ ๗๓.๐๕)
๓. เลนไมสนุกเพราะเพื่อน ๆ ตางเลนไมเปน เบื่อวิ่งเก็บลูกบอล(รอยละ ๖๙.๓๒)
๔. ไมคอยมีเวลาวางที่จะเลนหรือฝกทักษะยามวาง(รอยละ ๖๗.๓๘)
๕. คนที่เลนเกงไมคอยอยากจะเลนดวยเพราะเลนไมสนุก(รอยละ ๖๓.๒๙)
๓.๒) การออกแบบนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา(ในปจจุบัน)
ในการดําเนินการแกปญหาการจัดการเรียนรู รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอล ของนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ ๑ ที่ผานมา จะมีปญหาคลาย ๆ กันทุกป ผูสอนไดแสวงหาแนวทางในการแกปญหาไว
หลายแนวทางและมาสรุปไดวา จะใชวิธีการประดิษฐอุปกรณ ขึ้นมาใหนักเรียนไดฝกทักษะ ปรับปรุง
รูปแบบใหสามารถเลนไดอยางตอเนื่องนาน ๆ สามารถเลนไดหลากหลายทักษะ ไปพรอม ๆ กัน จากการ
ปรับปรุงรูปแบบ โดยนําเอาสาระสําคัญ มาใชดังนี้
๑. วางกรอบแนวทางศึกษาและตั้งวัตถุประสงคของการประดิษฐเพื่อแกปญหา/การพัฒนา
๒. ศึกษารูปแบบ ที่ไดออกแบบไว กับที่มีอยูทั่วไป(คุณภาพ,ราคา,แหลงผลิต,การซอมบํารุง)
๓. ออกแบบ เนนการใชวัสดุที่มีอยู ในรูปแบบตาง ๆ และเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด
๔. ทดสอบหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ในการประดิษฐ
๕. จัดหาวัสดุที่จําเปนในการประดิษฐ (เนนวัสดุหางายในทองถิ่น,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 หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม
(ระดับประเทศ), รางวัลชมเชยวิทยาศาสตรการกีฬา กรมพลศึกษา ๒๕๕๖

๓.๓) ขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา
ในการดําเนินการประดิษฐ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล ของผูประดิษฐ จะใชหลักการ ๓ ป. มาเปน
แนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
ประโยชน คือ เปนประโยชนแกเด็กและเยาวชน สงผลดีตอชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ประหยัด คือ ใชวัสดุเหลือใช หางายในทองถิ่น การนําเอาวัสดุ เหลือใชกลับมาใชใหม(Re-used)
ประยุกต คือ นําไปใชในโอกาสตาง ๆ ไดหลากหลาย หรือใชในการเรียนการสอนอยางหลากหลาย

การประดิษฐ ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล
มีขั้นตอนการดําเนินการจัดทํา แบงเปน ๔ ชวง ดังนี้

ชวงที่ ๑ จัดทําชุดฝกทักษะ สองมือลางกับสองมือบน

เริ่มจากเศษวัสดุเหลือใช นํามาประดิษฐเปนรูปแบบในเบื้องตน จนเกิดการตอยอดและพัฒนา

๖๕

ชวงที่ ๒ จัดทําตาขายเพื่อการฝกทักษะการตบ,การสกัดกั้น,การเลนลูกเหนือตาขาย

(๑) ฝกทักษะสองมือลาง

(๓)ประกอบเสร็จแลว

(๒)ฝกทักษะสองมือบน

(๔)ฝกเลนบอลเหนือตาขาย

(๕)ฝกไดทั้งดานหนาและดานหลัง (๖)กระถางตนไมชว ยถวงใหมนั่ คง (๗)พรอมฝกรอบละ ๕ ทักษะ

ชวงที่ ๓ จัดทําลูกบอลประกอบการฝกทักษะ ตามขอ ๑ จํานวน ๒ ชุด และ ลูกบอล
ประกอบการ ฝกทักษะ ตามขอ ๒ จํานวน ๔ ชุด และวัสดุฝกทักษะการตบ ๑ ชุด
หลังจากการทดลองใช ไดระยะหนึ่ง ไดทําการศึกษาปญหาและขอบกพรอง และทําการปรับปรุง
อุปกรณใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้
๑. ปรับปรุง ฐานโดย เพิ่มเติมเหล็กยึดฐานของเสา ดวยเหล็กกลอง ขนาด ๑ x๑.๕ นิ้ว ยาว ๒
เมตร จํานวน ๒ เสน พรอมยึดแนน
๒. ปรับปรุง ลูกบอลแขวน โดยเปลี่ยนเชือกไนลอน(ที่มีขนาดใหญ)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. ทั้ง ๒ ดาน และเพิ่มลูกบอล
แขวน สําหรับการฝกอีก ๑ ลูก รวมเปน ๒ ลูก
๔. จัดทําชุดฝกทักษะการตบ โดยใชแผนวัสดุ(ยางเทียม)เพื่อใชแทนลูกบอล จะชวยลดแรงตบให
ลดลง ทําใหผูตบรูสึกถึงความนิ่ม เสียงที่เบา และความทนทานตอการใชงานที่ตอเนื่อง

๖๖

(๑.) ปรับปรุงฐาน

(๒.) ปรับปรุงลูกบอลแขวนและเพิ่มอีก ๑ ลูกเปน ๒ ลูก

(๓.) จัดทําแกน กากบาด(+)แขวนบอล ๒ ลูก

(๔.) จัดทําชุดฝกทักษะการตบ

การเปรียบเทียบรูปแบบอุปกรณกอนและหลังการปรับปรุง

กอนการปรับปรุง

เมื่อปรับปรุงแลว

ชวงที่ ๔ จัดทําพื้นพรอมเครื่องหมายเพื่อกําหนดจุดฝกทักษะทั้ง ๕ ทักษะ

ทักษะที่ ๑
ทักษะที่ ๒
ทักษะที่ ๒
ทักษะที่ ๓
ทักษะที่ ๔
ทักษะที่ ๕

เริ่มที่จุด A
เริ่มที่จุด A
เริ่มที่จุด B
เริ่มที่จุด C
เริ่มที่จุด D
เริ่มที่จุด E

①
②
③
④

เปนการฝกทักษะ สองมือลาง
เปนการฝกทักษะมือเดียวเหนือตาขาย
เปนการฝกทักษะมือเดียวเหนือตาขาย
เปนการฝกทักษะ สองมือบน
⑤ , ⑥เปนการฝกทักษะการสกัดกั้น
⑦ เปนการฝกทักษะการตบ

๖๗

(A)ฝกทักษะสองมือลาง

(B) มือเดียวเหนือตาขาย

(D) การฝกทักษะการสกัดกั้น

(C)สองมือบน

(E) ทักษะการตบ

๓.๔) ผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน
ในการดําเนินการจัดการเรียนรู รายวิชา พ ๒๑๑๐๑ วอลเลยบอล ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษา
ปที่ ๑ ของโรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ) ปการศึกษา ๒๕๕๙ นั้น เปนการจัดการเรียนรูโดย
(พยายาม)ยึดนักเรียนเปนสําคัญ ดวยความเชื่อที่วา “นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาได” ทั้งนี้ เปน
เพราะการรูเทาทันปญหา การคนหาทางเลือกที่จะแกปญหาและที่สําคัญ การคนควาหาเครื่องมือที่จะชวย
ประหยัดเวลาในการแกปญหาจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการจัดการศึกษา
ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล จึงเปนผลจากความพยายามแกปญหาและพัฒนาทักษะ วอลเลยบอลแก
นักเรียน ทั้งที่ บกพรองทางรางกาย มีทักษะออน ทักษะปานกลางและที่ทีทักษะดีอยูแลว ใหสามารถใช
ประกอบการเรียนรูไ ดอยางมีประสิทธิภาพ

๕ ทักษะ ประกอบดวย สองมือลาง,สองมือบน,การตบ,การสกัดกั้นและการเลนมือเดียวเหนือตาขาย
จากการนําไปใชในชั้นเรียน กอใหเกิดผลที่เปนประโยชน ทั้งโดยตรงและโดยออม ดังตอไปนี้

๖๘

๑.) ผลที่เกิดกับนักเรียน ผูสอน(ผูประดิษฐ) ทําการศึกษาสภาพและปญหาที่เกิดขึ้นใน
การจัดการเรียนรูแกนักเรียน ในปการศึกษา ๒๕๕๔ นําผลที่ไดจากการศึกษา ไปเปนตนแบบในการวางแผนและ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ในปการศึกษา ๒๕๕๖และ ปการศึกษา ๒๕๕๙ ดังกลาวมาแลวในเบื้องตน ใน
โอกาสนี้ ผูสอนขอนําเอาขอมูลจากการจัดการเรียนรูทั้ง ๒ ปการศึกษา มาเปรียบเทียบกันเพื่อใหเห็นภารวมของ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังตารางและแผนภูมิตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบระดับผลการเรียนปการศึกษา ๒๕๕๔, ๒๕๕๖ และ ป ๒๕๕๙
ระดับผลการประเมินผลการจัดการเรียนรู
ปการศึกษา ร.
๐
๑
๑.๕
๒
๒.๕
๓
๓.๕
๒๕๕๔
๕๑
๘
๘๗
๔๕
๗๒
๕๕
๔๔
๕๓
๒๕๕๖
๑๑
๖
๑๑
๒๕
๓๔
๓๙
๔๖
๗๓
๒๕๕๙

๗

๙

๒

๒

๓

๒๖

๖๒

๑๔๕

๔
๔๑
๑๙๖
๑๘๙

กราฟแสดงใหเห็นวา ผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ พบวา พื้นที่สีฟา
มีผลสัมฤทธิต่ํา เปนปญหา ทําใหเกิดการสราง “อุปกรณชวยฝกทักษะกีฬาวอลเลยบอล” ขึ้นมา แกปญหา
สามารถแกปญหาไปได เปนอยางดี (พื้นที่สีน้ําตาล) และในปการศึกษา ๒๕๕๙ ไดพัฒนา มาเปน ชุดฝก ๕
ทักษะวอลเลยบอล พบวา เปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูง (พื้นที่สีเขียว) จะเห็นไดจากการ ที่นักเรียนสวนใหญ
ไดรับการพัฒนา ครอบคลุมทุกทักษะ จึงสงผลใหผลการเรียน ตั้งแต 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 ทั้งรายบุคคลและเปนกลุม
๗.๓ ใชฝกความอดทนของกลามเนื้อ, ความแข็งแรง ความแคลวคลองวองไว ไดเปนอยางดี
๗.๔ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ใชเปนเครื่องมือในการประเมินทักษะของนักเรียน เพือ่ ทราบ
พัฒนาการและความกาวหนาของของนักเรียนในการฝกทักษะอยางรอบดาน
๗.๕ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ใชวัสดุเหลือใช หางาย เทคนิคการจัดทําเรียบงายไมยุงยาก คงทน
แข็งแรง ทําความสะอาดงาย
๗.๖ ผูฝกสอนสามารถออกแบบการฝกทักษะและสมรรถภาพไดอยางหลากหลายรูปแบบ ดวยตนเอง

๖๙
๗.๗ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” ชวยใหผูสอนสามารถแกไขทักษะวอลเลยบอล จะเปนบางรายการ
หรือทั้งเฉพาะอยาง ใชไดทั้งรายบุคคลและรายกลุม
๗.๘ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”เปนสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ประกอบการจัดการเรียนรู ในชั้นเรียน
และใชประเมินผลการฝกทักษะวอลเลยบอลทั้ง ๕ ทักษะ
๗.๙ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนสื่อกระตุน”กระบวนการคิด” ของนักเรียนและครู ในการ
ประดิษฐคิดคน นวัตกรรมเพื่อการศึกษา ทําใหเกิดการคิดอยางหลากหลาย ที่จะนํามาพัฒนากิจกรรมการจัดการ
เรียนรูในชั้นเรียนใหมีประสิทธิภาพ
๗.๑๐ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนแบบอยางของกระบวนการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการนําเอา
วัสดุเหลือใช กลับมาใชใหม ตามหลักการ ๓ R (Reuse-Reduce-Recycle)
๗.๑๑ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สงเสริมแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ดวยการประดิษฐอุปกรณ
โดยใชวัสดุเหลือใช,หางายในทองถิ่นรูปแบบเรียบงาย สามารถจัดทําดวยตนเอง
๗.๑๒ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สงเสริมการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดวยการออกกําลังกาย
ชวยใหเกิดความเพลิดเพลิน ชวยใหผอนคลายจากความเครียด
๗.๑๓ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” สอดคลองกับหลักการ “ ๓ ป.” คือ เปน สิ่งประดิษฐที่
ประหยัดสุด,ประโยชนสูงและประยุกตได อันเปนหลักการสําคัญของชมรมนักประดิษฐ โรงเรียนบางมดวิทยา
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ” ปฏิบัติมานานกวา ๒๐ป
๗.๑๔ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” เปนสิ่งประดิษฐที่ประดิษฐขึ้นใหม ไมเคยมีใครทํามากอน และ
เสร็จสมบูรณแลว สามารถใชประโยชนไดจริง ในโรงเรียน/สถานศึกษา
๗.๑๕ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” มีรูปแบบที่เรียบงาย ไมยุงยากในการจัดทํา สามารถนําไปจัดทํา
เพื่อใชงานไดงาย เนื่องจากมีกลไกที่ไมยุงยาก ไมสลับซับซอน จัดทําขึ้นใชเองไดงาย
จากจุดเดนที่สําคัญของ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล” จึงไดรับการยอมรับจาก ผูทรงคุณวุฒิจากการ
ประกวด สื่อและนวัตกรรม ในการเรียนการสอน จากหลายหนวยงาน

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

๑. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”และ “คอนโดสวนครัว”
ชื่อรางวัล
รางวัล เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทรางวัล บุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร “ ระดับดีเดน” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๒. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทรางวัล ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตร เหรียญเงิน ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

๗๐

๓. ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล สพม.๑ ( SESAO 1 AWARDS)
รางวัลที่ได
โลเกียรติคุณ ครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๔. ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ประเภทรางวัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประเภท สื่อการสอนในชั้นเรียน
รางวัลที่ได
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ สภาวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
๕. ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๐
รางวัลที่ได โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร ระดับเหรียญเงิน ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา

รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท จาก สภาวิจัยแหงชาติ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 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.
ประวัตแิ ละผลงานหัวหนาคณะทํางาน

ดาน สื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่อ – 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. ชื่อนวัตกรรม สื่อ “ตัวตอตัว”
ชื่อรางวัล
ครูผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานสื่อการสอน ประจําป ๒๕๓๙
ประเภทรางวัล สายงานการสอน มัธยมศึกษา
รางวัลที่ได รางวัลที่ ๒ ไดรับ ใบประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา ป พ.ศ. ๒๕๓๙
๒. ชื่อนวัตกรรม สื่อ “เด็กหญิงกาญจนา”
ชื่อรางวัล
ครูผูมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานสื่อการสอน ประจําป ๒๕๔๐
ประเภทรางวัล
สายงานการสอน มัธยมศึกษา
รางวัลที่ได รางวัลที่ ๑ พรอม โลประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๓. ชื่อนวัตกรรม สื่อ “ตัวตอตัว”
ชื่อรางวัล
รางวัล ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป ๒๕๔๐
ประเภทรางวัล
ประเภท ทั่วไป (บุคคล)
รางวัลที่ได รางวัลที่ ๓ พรอมเกียรติคุณบัตร และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งแสนบาท)
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

๗๒
๔. ชื่อนวัตกรรม “อุปกรณชวยฝกสปริงตัว”
ชื่อรางวัล
รางวัล ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป ๒๕๔๓
ประเภทรางวัล
ประเภท ทั่วไป (บุคคล)
รางวัลที่ได รางวัลชมเชย พรอม เกียรติคุณบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท(หาหมื่นบาท)
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๕. ชื่อนวัตกรรม “ผลงานครูผูสอนพลศึกษา”
ชื่อรางวัล
ครูแมแบบ ประจําป ๒๕๔๖
ประเภทรางวัล
บุคคล กลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได
โลประกาศเกียรติคุณ พรอม เข็มคุรุสดุษฎี
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๖. ชื่อนวัตกรรม “อุปกรณชวยพยุงแขนสําหรับการฝกยิมนาสติก”
ชื่อรางวัล
รางวัล ผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป ๒๕๔๗
ประเภทรางวัล
ประเภท ทั่วไป (บุคคล)
รางวัลที่ได รางวัลชมเชย พรอม เกียรติคุณบัตร และเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท(หาหมื่นบาท)
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๗. ชื่อนวัตกรรม อุปกรณชวยฝกมวนตัว
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๔๘
ประเภทรางวัล
ประเภทโรงเรียน
รางวัลที่ได โลประกาศเกียรติคุณ ระดับเหรียญทอง
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๘. ชื่อนวัตกรรม ชมรมนักประดิษฐ โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ”
ชื่อรางวัล รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๕๐
ประเภทรางวัล
ประเภทโรงเรียน
รางวัลที่ได โลประกาศเกียรติคุณ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๙. ชื่อนวัตกรรม มีดปอกทุเรียน (ชมรมนักประดิษฐ)
ชื่อรางวัล รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๕๐
ประเภทรางวัล
ระดับม.ตน
รางวัลที่ได ถวยรางวัล พรอม เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๑๐. ชื่อนวัตกรรม ธุรกิจ “จุรินทรีเพื่อชีวิต”(ชมรมนักประดิษฐ)
ชื่อรางวัล รางวัลผลงานประดิษฐคิดคนโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๕๐
ประเภทรางวัล
ระดับ ม.ตน
รางวัลที่ได ถวยรางวัล พรอม เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)
๑๑. ชื่อนวัตกรรม ชุด “อุปกรณทําความรอนจากแสงอาทิตย”
ชื่อรางวัล รางวัลโครงการคายนักประดิษฐรุนใหม ประจําป ๒๕๕๔
รางวัลที่ได ถวยรางวัล พรอม เงินสด ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

๗๓
๑๒. ชื่อนวัตกรรม ตูน้ําเย็นประหยัดพลังงาน (ป พ.ศ. ๒๕๕๔) โดย ชมรมนักประดิษฐ
๑๒.๑
ชื่อรางวัล
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทรางวัล
มัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลที่ได ชนะเลิศ พรอม เกียรติคุณบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
๑๒.๒ ชื่อรางวัล
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร เพื่อการประหยัดพลังงาน
ประเภทรางวัล
มัธยมศึกษาตอนปลาย(โดย ชมรมนักประดิษฐ)
รางวัลที่ได ชนะเลิศ พรอมเกียรติคุณบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นบาท)
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล การปโตเลี่ยมแหงประเทศไทย(ปตท.)
๑๒.๓ ชื่อรางวัล
โครงการคิดดีทําดีถวายพอหลวง
ประเภทรางวัล
โรงเรียน(โดย ชมรมนักประดิษฐ)
รางวัลที่ได
ชนะเลิศ พรอม เกียรติคุณบัตร
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล ไทยทีวีชอง ๓ และกรุงเทพมหานคร
๑๒.๔ ชื่อรางวัล
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ประเภทรางวัล
มัธยมศึกษาตอนปลาย(โดย ชมรมนักประดิษฐ)
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตรระดับ เหรียญทอง
ชื่อสวนราชการที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑
๑๓. ชื่อนวัตกรรม “เตียงแสนสบาย”
ชื่อรางวัล
รายการ สมรภูมิไอเดีย แพรภาพเมื่อ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ประเภทรางวัล
สิ่งประดิษฐ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน(โดย ชมรมนักประดิษฐ)
รางวัลที่ได ประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล บริษัท WORK POINT ENTERTAINMENT จํากัด
๑๔. ชื่อนวัตกรรม “อุปกรณอาบน้ําสุนัข” (โดย ชมรมนักประดิษฐ)
ชื่อรางวัล
รายการ กระจางศาสตร แพรภาพเมื่อ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔
ประเภทรางวัล
สิ่งประดิษฐ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได ประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล บริษัท WORK POINT ENTERTAINMENT จํากัด
๑๕. ชื่อนวัตกรรม สื่อ “เด็กหญิงปญญเนตร”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๔
ประเภทรางวัล
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร ระดับ เหรียญทอง ระดับประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖. ชื่อนวัตกรรม “มีดปอกทุเรียน”
ชื่อรางวัล
นักประดิษฐ ๑๐๐๐(พัน) ลาน แพรภาพเมื่อ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ประเภทรางวัล
สิ่งประดิษฐระดับคุณภาพ
รางวัลที่ได โลประกาศเกียรติคุณ พรอมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล บริษัท WORK POINT ENTERTAINMENT จํากัด

๗๔
๑๗. ชื่อนวัตกรรม สื่อ “แปรงสีฟนพลังน้ํา”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทรางวัล
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร ระดับ ชมเชย ระดับภาค
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“อุปกรณบริหารกลามเนื้อทองพลังโนมถวง”
ประเภทรางวัล โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ครูที่ปรึกษา)
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตรระดับ เหรียญทอง
ชื่อสวนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑
๑๙. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ ผลงาน ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป ๒๕๕๖
ชื่อรางวัล
ผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน ประจําป ๒๕๕๖
ประเภทรางวัล
ประเภทผูบังคับบัญชาลูกเสือดีเดน
รางวัลที่ได ประกาศเกียรติคุณบัตร ระดับประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานลูกเสือแหงชาติ
๒๐. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “อุปกรณบริหารกลามเนื้อทองพลังโนมถวง”
ประเภทรางวัล “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย” (ครูที่ปรึกษา)
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตรระดับ ชมเชย พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ กรมพลศึกษา ประจําป ๒๕๕๖
๒๑. ป พ.ศ. ๒๕๕๕ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอลตนทุนต่ํา”
ประเภทรางวัล “นวัตกรรมตนทุนต่ํา”
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตรระดับ ชมเชย พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ กรมพลศึกษา ประจําป ๒๕๕๖
๒๒. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ ตูน้ําเย็นประหยัดพลังงาน (ครูที่ปรึกษา)
ชื่อรางวัล
ประกวดโครงงานตนกลาพลังงาน ปที่ ๘ ระดับภาคกลาง
ประเภทรางวัล
มัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได ชนะเลิศ พรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๑๕,๐๐๐ บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาท)
ชื่อสวนราชการ
กระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา ธนบุรี
๒๓. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ ตูน้ําเย็นประหยัดพลังงาน (ครูที่ปรึกษา)
ชื่อรางวัล
ประกวดโครงงานตนกลาพลังงาน ปที่ ๘ ระดับปะเทศ
ประเภทรางวัล
มัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได รองชนะเลิศ พรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท(สามหมื่นบาท)
ชื่อสวนราชการ
กระทรวงพลังงาน
๒๔. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๖
ประเภทรางวัล
ประเภทโรงเรียน ระดับเขต(สพม.๑)
รางวัลที่ได ประกาศเกียรติคุณบัตร ระดับเหรียญทอง
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
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๒๕. ป พ.ศ. ๒๕๕๖ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“อุปกรณการฝกทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๖
ประเภทรางวัล
ประเภทโรงเรียน ระดับประเทศ
รางวัลที่ได โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร ระดับเหรียญเงิน
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๒๖. ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอ ผลงาน ครูผูสอนดีเดน ประจําป ๒๕๕๗
ชื่อรางวัล
ครูผูสอนดีเดน ประจําป ๒๕๕๗
ประเภทรางวัล
เกียรติคุณบัตร ครูผูสอน (ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑
๒๗. ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอ ผลงาน ครูผูสอนดีเดน ประจําป ๒๕๕๗
ชื่อรางวัล
ครูผูสอนดีเดน ประจําป ๒๕๕๗
ประเภทรางวัล
ประเภทครูผูสอน (ระดับประเทศ)
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๒๘. ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”
ประเภทรางวัล ประชาชนทั่วไป
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตรชมเชย ไดรับโลรางวัล พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ กรมพลศึกษา ประจําป ๒๕๕๘
๒๙. ป พ.ศ. ๒๕๕๗ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”
ประเภทรางวัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประเภท สื่อการสอนในชั้นเรียน
รางวัลที่ได
รองชนะเลิศอันดับ ๓ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ สภาวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘
๓๐. ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทรางวัล ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได รางวัลเหรียญทอง ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่ปฐมศึกษา จังหวัดอางทอง
๓๑. ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๗
ประเภทรางวัล ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได รางวัลเหรียญเงิน ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๒. ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ พัฒนางานวิชาการ“ดาน นวัตกรรมทางการศึกษา”
ชื่อรางวัล
รางวัล International Tara Awards 2015 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘
รางวัลที่ได เกียรติบัตร ครูผูอุทิศตนเพื่อสังคม
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพมหานคร
๓๓. ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“ชุดฝกทักษะกีฬากอลฟในโรงเรียน”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภทรางวัล ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
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รางวัลที่ได รางวัลเหรียญทอง ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จังหวัดอุทัยธานี
๓๔. ป พ.ศ. ๒๕๕๘ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“อุปกรณชวยโยนลูกวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ป พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเภทรางวัล ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
รางวัลที่ได รางวัลเหรียญทอง ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓๕. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดรับรางวัล ชื่อ “รางวัลคุรุสดุดี ประจําป ๒๕๕๘”
ชื่อรางวัล
รางวัลคุรุสดุดี ประจําป ๒๕๕๘”
ประเภทรางวัล
ประเภท ครู (กรุงเทพมหานคร สพม.๑) ระดับประเทศ
รางวัลที่ได ประกาศเกียรติคุณบัตร,เข็มกลัดคุรุสดุดี
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๓๖. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “อุปกรณตั้งลูกกอลฟแบบประหยัด”
ชื่อรางวัล
นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย
รางวัลที่ได
รางวัลชมเชย พรอมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ กรมพลศึกษา ประจําป ๒๕๕๙
๓๗. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“ชุดฝกทักษะกีฬากอลฟในโรงเรียน”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๕๙
รางวัลที่ได โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร ระดับเหรียญเงิน
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
๓๘. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “คอนโดสวนครัว”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทรางวัล ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตนประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได ครูผูสอนยอดเยี่ยม
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๓๙. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “คอนโดสวนครัว”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทรางวัล
ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร ระดับ ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับ ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๐. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “คอนโดสวนครัว”
ชื่อรางวัล
รางวัล เชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
ประเภทรางวัล บุคคล สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
รางวัลที่ได เกียรติคุณบัตร “ ระดับดีเดน” ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
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๔๑. ป พ.ศ. ๒๕๕๙ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล ทรงคุณคา สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ ๖ ป พ.ศ. ๒๕๕๙
ประเภทรางวัล ครูผูสอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
กลุมสาระการเรียนรู สุขศึกษาและพลศึกษา
รางวัลที่ได
เกียรติคุณบัตร เหรียญเงิน ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔๒. ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล สพม.๑ ( SESAO 1 AWARDS)
รางวัลที่ได
โลเกียรติคุณ ครูดีเดน ประจําป ๒๕๕๙
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑
๔๓. ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ“ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ประเภทรางวัล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ประเภท สื่อการสอนในชั้นเรียน
รางวัลที่ได
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ไดรับถวยรางวัล พรอมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
ชื่อสวนราชการ สภาวิจัยแหงชาติ ประจําป ๒๕๖๐
๔๔. ป พ.ศ. ๒๕๖๐ นําเสนอ นวัตกรรม ชื่อ “ชุดฝก ๕ ทักษะวอลเลยบอล”
ชื่อรางวัล
รางวัล หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจําป ๒๕๖๐
รางวัลที่ได โล,ประกาศเกียรติคุณบัตร ระดับเหรียญเงิน ระดับ ประเทศ
ชื่อสวนราชการหรือหนวยงานที่ใหรางวัล สํานักงานคุรุสภา
***************@**************

