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การวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการ

จดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT และเทคนิค TAI ในวิชาวอลเลยบ์อล กลุม่ตวัอย่างที่ใชใ้นการ
วิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 60 คน ได้มาจากการการสุ่มแบบหลายขั้นตอน  แบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มกลุ่มละ 20 คน ดังนี ้กลุ่มทดลองที่ 1 จัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค TGT กลุ่มทดลองที่ 2 
จดัการเรียนรูด้ว้ยเทคนิค TAI และกลุม่ควบคมุจดัการเรียนรูแ้บบปกติ เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยมี 3 ชนิด 
ไดแ้ก่ 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT, เทคนิค TAI และแบบปกติ 2) แบบทดสอบ
ทักษะวอลเลย์บอลของเฮลเมน  และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์
ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ ้า  ผลการวิจัยพบว่า  1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
วอลเลยบ์อลภายในกลุม่ที่ไดร้บัการจดัการเรียนรูแ้บบปกติ แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค TGT และเทคนิค TAI 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชา
วอลเลยบ์อลระหว่างนักเรียนที่ไดร้ับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค  TGT และเทคนิค TAI กับ
แบบปกติมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ.05  3) ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อ
การจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลยบ์อลของนักเรียนที่ไดร้ับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค  TGT, 
เทคนิค TAI และแบบปกติอยู่ในระดบัมาก สรุปว่าการจดัการเรียนการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค TAI, 
เทคนิค TGT และแบบปกติ สามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลยบ์อลได้ดีตามล าดับ 
สง่ผลใหผู้เ้รียนเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาวอลเลยบ์อล และมีแนวโนม้ที่สามารถพฒันาการจดัการเรียนรู ้และ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนส าหรบัวิชาพลศกึษาในอนาคตต่อไป 

 
ค าส าคญั : การเรียนรูแ้บบร่วมมือ, ทีจีท,ี ทีเอไอ, วอลเลยบ์อล 
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The purposes of this research were to study and to compare the results of 

cooperative learning with the TGT technique and the TAI technique that effects achievement in 
volleyball class and to study the results of satisfaction with cooperative learning TGT and TAI 
that effect achievement in terms of leaning volleyball. The sample group consisted of sixty 
grade 7 students. The three instruments used to collect data included (1) the lesson plan for 
normal learning groups using the TGT technique and the TAI technique; (2) the Helmen 
Volleyball Test and a questionnaire on the satisfaction of students towards the volleyball 
lesson plan by normal learning, the TGT and the TAI technique. The statistical methods 
included mean, standard deviation, one-way analysis of variance and a one-way analysis of 
variance with repeated measures. The research findings were as follows: (1) with regard to the 
topic of achievements of knowledge in volleyball in groups that used normal learning and TGT 
and TAI post-learning was higher than the pre-learning at a level of .05; (2) with the regard to 
the topic achievements of knowledge in volleyball between students using TGT, TAI learning 
and normal were different at a level of 0.5; (3) the satisfaction of students toward learning 
activies suchas volleyball classes with TGT learning, TAI and normal was in higher. In 
conclusion, learning management by using the TAI technique, TGT technique and normal form 
can improve volleyball achievement, resulting in good attitudes towards volleyball. And tend to 
be able to develop learning management and learning achievement for future physical 
education. 
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บทที ่1  
บทน า 

ภมูิหลัง 
วิชาพลศกึษาเป็นสว่นหนึ่งท่ีสามารถพฒันาศกัยภาพของผูเ้รยีนได ้ในการเรียนพลศกึษา

ผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางกายทั้งกีฬาประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างหลากหลาย 
ทั้งของไทยและสากล กิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามศักยภาพด้าน 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางกาย ไดป้รบัปรุงสขุภาพและสมรรถภาพทางกายใหเ้กิดการ
พัฒนากลไกอย่างเต็มท่ีได้เรียนรูถ้ึงความส าคัญของการฝึกตนเองตามกฎ กติกา ระเบียบ   
และหลกัการทางวิทยาศาสตรไ์ดแ้ข่งขันและไดท้  างานร่วมกันเป็นทีม ได้รบัประสบการณ์จาก 
การลงมือปฏิบัติดว้ยตนเองโดยตรงตามความถนัดและความสนใจ พลศึกษามุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน 
ใชกิ้จกรรมการเคลื่อนไหว  การออกก าลงักายการเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
โดยรวมทัง้ดา้นรา่งกาย  จิตใจ  อารมณ ์ สงัคมสติปัญญา (กรมวิชาการ, 2544) การเรยีนการสอน
รายวิชาวอลเลยบ์อลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนภายใตก้ลุม่สาระ  
การเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศึกษาตามหลกัสตูรแกนกลางการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 
2551 ในสาระท่ี 3 การเคลื่อนไหวการออกก าลงักาย การเลน่เกม และการเลน่กีฬาไทยและกีฬา
สากลในระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งวอลเลยบ์อลจัดเป็นกีฬาทีมสากลประเภทหนึ่งท่ีได้รบั  
ความนิยมเป็นอย่างมากสามารถเลน่ไดท้ัง้เพศชายและเพศหญิง มักมีการจัดบรรจุเขา้แข่งขนัใน
กีฬาระดับต่างๆตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับชิงแชมป์โลก ทักษะหลักๆ ของกีฬา
วอลเลยบ์อลประกอบดว้ยทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง (Dig) การแตะชูลกูบอล (Set Up) ทกัษะ
การเสิร ์ฟ  (Serve) การตบ (Hitting) และการสกัดกั้น  (Blocking) นอกจากนั้นยังมีทักษะ 
การเคลื่อนไหว และทกัษะพืน้ฐานการเลน่เป็นทีม อันจะช่วยใหผู้เ้ลน่ไดร้บัประโยชนห์ลายประการ 
แต่ทัง้นีกี้ฬาวอลเลยบ์อลเป็นการเลน่ท่ีตอ้งอาศยัการฝึกฝนทกัษะอย่างถกูตอ้งและสม ่าเสมอ การ
แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มและมีผู้เช่ียวชาญในกลุ่มช่วยให้ค  าแนะน าและฝึกปฏิบัติตามท่ีครู
มอบหมายให ้จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรูแ้ละสนุกกับการเรียนมากขึน้ (อุทัย สงวนพงษ์, 
2545) ทักษะดังกล่าวตอ้งอาศัยการฝึกฝนตัง้แต่วัยเยาว ์การเล่นกีฬาวอลเลยบ์อลนัน้นอกจาก 
ผูเ้ลน่จะไดร้บัความสนุกสนานแลว้ยงัมีคุณค่าต่อผูเ้ลน่ มีการพัฒนาดา้นรา่งกาย จิตใจอารมณ ์
และสงัคมโดยเฉพาะการพฒันาทกัษะกลไก และระบบประสาท และยงัช่วยเสรมิสรา้งสมัพนัธภาพ
อนัดีระหว่างผูเ้ลน่ท าใหเ้กิดความสามัคคี   ฝึกความรบัผิดชอบต่อหนา้ท่ี การควบคุมอารมณ ์การ
รว่มมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความมีน า้ใจเป็นนกักีฬาและความซื่อสตัย ์ซึ่งสิ่งต่างๆ เหลา่นีเ้ป็น
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คุณลักษณะท่ีพึงประสงค ์และ เป็นจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู  ้
สขุศกึษาและพลศกึษา (กระทรวงศกึษาการ, 2551) 

จากสภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบัน  ส่วนใหญ่ยังเน้นเนื ้อหาวิชาการ 
ท่ีไดจ้ากครูผูส้อนโดยตรง ผูเ้รยีนสามารถคน้ควา้หาความรูด้ว้ยตนเองไดน้อ้ย กระบวนการจดัการ
เรยีนรูย้งัไม่สง่เสริมใหผู้เ้รยีนไหคิ้ดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห ์และสงัเคราะหอ์ย่างสรา้งสรรค ์ 
(ส  านักคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2544) วิธีการจัดการเรียนรู ้ยังล้าสมัยไม่ มีการ
ปรับเปลี่ยน จากการเรียนรู ้ท  าให้นักเรียนมีคุณภาพลดลง  และจากข้อมูลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขนัดา้นการศึกษาของประเทศไทย  ปี 2553 ของสถาบันนานาชาติเพื่อ
พฒันาดา้นการจัดการ (International Institute for Management Development) พบว่า ผลการ
ประเมินการศึกษาในภาพรวมของประเทศไทย  อยู่ในอันดับท่ี  47 จาก 58 ประเทศ (ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553) ดงันัน้ การปฏิรูปการจัดการเรียนรูจ้ึงเป็นภารกิจหนึ่งท่ี
มุ่งสรา้งความแข็งแกรง่ทางวิชาการท่ียั่งยืนใหก้บัระบบการศกึษา โดยเนน้มาตรการพฒันารูปแบบ
และวิธีการสอนใหมี้ความหลากหลาย และเหมาะสมกบัธรรมชาติของผูเ้รยีน การจดัการเรยีนการรู ้
ในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดท่ี 4  เรื่องแนวการจัด
การศึกษามาตราท่ี 22 ก าหนดว่า การจัดการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ
เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสดุ  ดงันัน้ กระบวนการจัดการศกึษา
ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ นั่นคือ การก าหนด
รูปแบบการจัดการเรยีนรูโ้ดยเนน้นกัเรยีนเป็นศูนยก์ลางมาใชซ้ึ่งก่อใหเ้กิดผลดี  ท าใหน้กัเรยีนเกิด
ความคิดสรรคส์ามารถก าหนดและแกปั้ญหาดว้ยตนเองนกัเรยีนมีสว่นรว่มในการเรยีนรูต้ามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลอย่างเต็มท่ี และก่อให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนักเรียน  
และนกัเรียนกับนกัเรียนจึงท าใหน้กัเรียนอยากเรียนมากขึน้  เพราะบรรยากาศการเรยีนรูท่ี้อบอุ่น 
(วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ, 2539) ซึ่งสอดคลอ้งกับ เพ็ญพิมล คูศิริวิเชียร (2538) ท่ีกล่าวว่า  การ
จดัการเรยีนรูโ้ดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง เป็นการเนน้ใหผู้เ้รยีนกระท ากิจกรรมดว้ยตนเองและกับ
ผูเ้รยีนดว้ยกัน ผูส้อนมีหนา้ท่ีในการจดัการเรียนรู ้และแนะแนวทาง หรอืสรา้งสถานการณแ์ละสื่อ
การเรยีนเพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนกลา้แสดงออก สง่เสริมใหก้ าลงัใจ แสดงความคิดเห็น แนะแนวทาง
ช่วยแกปั้ญหาเป็นครัง้คราวช่วยเช่ือมโยงความคิดเห็น ช่วยสรุปความคิดเห็นหรอืผลงานช่วยแกไ้ข
ความคิดเห็นถา้ไม่ถกูตอ้งตามโอกาส 

วิธีการจัดการเรยีนรูมี้ใหเ้ลือกหลายแบบ สว่นการสอนพลศึกษานัน้ครูส่วนใหญ่ยัง
นิยมใช้วิ ธีการจัดการเรียนรู ้แบบเดิมๆ คือการจัดการเรียนรู ้โดยตรงหรือแบบคอมมาน  
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(Direct or Command Teaching Style) ประกอบดว้ย การอธิบาย สาธิต และฝึกปฏิบติั แมว้า่จะ
มีครูพลศึกษาจ านวนหนึ่งเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูโ้ดยเนน้ผู้เรียนเป็นศูนยก์ลาง และใช้
วิธีการท่ีหลากหลายมากขึน้ เช่น 1. แบบแก้ปัญหา (Problem-based) 2. แบบเพื่อนสอนเพื่อน 
(Peer Teaching)  3. แบบสืบสวนค้นคว้า (Inquiry) และ  4. แบบเล่นเกม (Games-based)  
เป็นตน้  แต่วิธีการจัดการเรียนรูด้ังกล่าวก็ยังไม่ได้รบัความนิยมเท่าท่ีควร ดังนัน้ ครูพลศึกษา 
สว่นใหญ่จึงมีความคุน้เคยเช่ียวชาญในการสอนดว้ยวิธีจัดการเรยีนรูแ้บบโดยตรง (Rink J, 2006) 
อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยท่ีผ่านมา เช่น งานวิจัยของบอยซ์ (Boyce, 1992) พบว่า การจัดการ
เรียนรูแ้บบโดยตรงแมจ้ะไดผ้ลดี แต่นกัเรียนสว่นใหญ่ไม่ชอบบรรยากาศในการเรียนการจัดการ
เรียนรู ้เพราะเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการฝึกกิจกรรมตามแบบฝึกท่ีครูก าหนด ซึ่งไม่เกิดความ
สนุกสนาน เพราะโอกาสท่ีจะเล่นเกมท่ีคลา้ยกับสถานการณ์จริงนัน้มีนอ้ย ครูจึงควรหาวิธีการ
จัดการเรียนรู ้ท่ีผู ้เรียนสนใจ กระตือรือรน้ท่ีจะเรียนและปฏิบัติกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ทั้งนี ้
เพราะความสนุกสนานเป็นจุดประสงค์ส  าคัญ ในการเลือกเรียนกิจกรรมพลศึกษาและ 
การออกก าลงักายตา่งๆ (Supaporn และ Giffin, 1998) 

การจัดการเรียนการเรียนรูแ้บบร่วมมือ (Cooperative Learning) จึงเป็นรูปแบบการ
จดัการเรยีนรูรู้ปแบบหนึ่ง ท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางความส าคญั และยงัสามารถท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ได ้เป็นกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนการกลุม่ ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น 6 ขัน้ ไดแ้ก่ 
ขัน้เตรียม ขัน้สอน  ขัน้กิจกรรมกลุม่ ขัน้ตรวจสอบผลงาน ขัน้สรุป และประเมินผลการท างานกลุม่
(ชัยวฒัน ์ สทุธิรตัน,์ 2558)  การเรียนรูแ้บบรว่มมือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ี้ใหน้กัเรยีนได้
สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีระหวา่งสมาชิก เพราะทุกคนร่วมมือในการท างานกลุม่สมาชิกทุกคนมีสว่น
รว่ม มีโอกาสคิด พดู แสดงออก แสดงความคิดเห็น ลงมือกระท าอยา่งเทา่เทียมกนั เด็กเก่งช่วยเด็ก
ท่ีเรยีนไม่เก่ง ท าใหเ้ด็กเก่งภาคภูมิใจ รูจ้กัสละเวลา สว่นเด็กไม่เก่งก็จะเกิดความซาบซึง้ใจในน า้ใจ
ในสมาชิกดว้ยกัน และสง่เสริมทกัษะทางสงัคม (จันทรเ์พ็ญ  เชือ้พานิช และ สรอ้ยสน  สกุลรกัษ์, 
2542)  ซึ่งสอดคลอ้งกับอดมัสแ์ละแฮมม ์(Adams และ Hamm, 1990)  ท่ีกลา่ววา่ การเรียนรูแ้บบ
รว่มมือเป็นรูปแบบจัดการเรียนรูท่ี้ผสมผสานวิธีการสอนหลายวิธี ท่ีดี เป็นรูปแบบหนึ่งส  าหรบั
โรงเรียนท่ีจะสามารถโนม้นา้วใหน้ักเรียนสนุก มีความกระตือรอืรน้ในการท างานเป็นกลุม่รว่มกัน 
โดยครูเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรูแ้ละทักษะความคิดด้วยการจัดการเรียน รูใ้ห้ผู ้เรียนต้องใช้
ความสามารถรว่มกันทัง้กลุม่เพื่อพฒันาแกไ้ขปัญหา ความคิดอย่างรวดเรว็ และความรว่มมือใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อสง่เสริมใหน้กัเรียนเกิดการนับถือตนเองมากยิ่งขึน้ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี 
(2548)  ยังได้กล่าวไว้อีกว่า  การจัดการเรียนรู ้แบบทั่ วไปมักจะไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับ
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ความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียน  สว่นใหญ่เรามักจะไปมุ่งท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งครูกับ
ผูเ้รียน หรือระหวา่งผูเ้รยีนกับบทเรยีน ความสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมกัจะถกูละเลย  หรือ
มองขา้มไปทัง้ๆ ท่ีมีผลต่อการวิจัยท่ีชัดเจนว่า ความรูส้กึของผูเ้รียนต่อตนเองต่อโรงเรียน ครูและ
เพื่อนรว่มชัน้ มีผลตอ่การเรยีนรูม้าก ในการเรยีนแบบรว่มมือ ไดมี้การมาพฒันารูปแบบการจดัการ
เรยีนรูโ้ดยใชว้ิธีการจดักลุม่รูปแบบตา่งๆเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้รูปแบบการ
จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือกับการเรียนรูข้องกลุ่มสลาวิน (Slavin) เป็นท่ียอมรบักันแพร่หลาย 
มี 5 เทคนิค ดังนี ้ 1. กลุ่มแข่งขันแบบแบ่งตามผลสัมฤทธ์ิ  (Student Team –  Achievement 
Division: STAD) 2. กลุม่เกมการแข่งขนั (Team – Games Tournament: TGT)  3. กลุม่ช่วยเรยีน
รายบุ ค คล  (Team - Assisted Individualization: TAI) 4. กลุ่ ม ร่ว ม เรีย น อ่ า น แล ะ เขี ย น 
(Cooperative Integrated Reading and Composition: CIRC) และ 5. กลุ่มแบบต่อบทเรียน 
(JIGSAW) ตามล าดบั (ธิติพนัธ ์คดชาคร, 2554) 

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจผลของการจัดการเรียนรู ้ 
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม เกมแข่งขัน (Team – Game Tournament: TGT) และเทคนิค 
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (Team – Assisted Individualization: TAI) ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 
จังหวัดชัยนาท  เน่ืองจากการจัดการเรียนรู ้ทั้ง 2 เทคนิค มีความสอดคล้องกับธรรมชาติ 
วิชาพลศกึษา สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเห็นคุณค่าในตนเอง เป็นสว่นส  าคญัในความส าเรจ็ของการท างาน 
เป็นทีม ไดศ้ึกษาคน้ควา้พัฒนาตนเองจากแหลง่ความรูท่ี้ตนเองมี  เช่น การใช้เกมเป็นสื่อในการ
เรยีนรู ้การทดสอบท่ีมีเกณฑม์าก าหนด การท างานรว่มกันเพื่อวางแผนพฒันาความสามารถของ
ตนเองและทีมไปสู่เป้าหมาย อีกทัง้ยังมีการแข่งขันกับผู้เรียนท่ีมีความสามารถเท่ากัน ซึ่งการ
จดัการเรยีนรูด้งักลา่วสามารถเรา้ความสนใจ สรา้งความทา้ทาย และกระตุน้ใหผู้เ้รยีนสนใจในการ
จัดการเรียนรูไ้ด้มากกว่าการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ (STAD) ท่ีส่วนมากมักใช้กับวิชา
คณิตศาสตร ์กลุม่รว่มเรยีนอ่านและเขียน (CIRC) ท่ีพฒันาดา้นการอ่านเขียนในวิชาภาษาอังกฤษ 
และ กลุ่มแบบต่อบทเรียน (JIGSAW) ท่ีใช้กับวิชาท่ีมีความต่อเน่ืองอย่างวิชาสังคมหรือ
ประวติัศาสตร ์จากเหตุผลดงักลา่ว การเรยีนรูแ้บบกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) และแบบกลุม่ช่วยเรยีน
รายบุคคล (TAI) จึงมีความเหมาะสมกับรายวิชาวอลเลยบ์อล ซึ่งเทคนิคในการจัดการเรียนรู ้
ดงักลา่วจะสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิและสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูเ้รยีนได ้ ทัง้นีเ้พื่อใหค้รูผูส้อน
และผู้ท่ีสนใจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรูแ้ละ พัฒนาการเรียนการสอน 
ในรายวิชาวอลเลยบ์อลตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของงานวจิัย 
1. เพื่ อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

กลุ่มเกมแข่งขัน (Team – Games Tournament: TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
(Team – Assisted Individualization: TAI)  ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลยบ์อลของ
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์46 จงัหวดัชยันาท 

2. เพื่ อศึกษาผลของความพึงพอใจของการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค 
กลุ่มเกมแข่งขัน (Team – Games Tournament: TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
(Team – Assisted Individualization: TAI)  ท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลย์บอล 
ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์46 จงัหวดัชยันาท 

ความส าคัญของงานวิจัย 
ท าให้ทราบถึงผลของการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน  

(Team – Games  Tournament: TGT)  และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (Team – Assisted 
Individualization: TAI) ท่ี มี ต่อ ผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียนวิ ชาวอล เลย์บอล ขอ งนัก เรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์46 จังหวดัชัยนาท และสามารถน าผลของการ
จดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการเรยีนรูใ้นรายวิชาวอลเลยบ์อลตอ่ไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 120 คน  4 ห้องเรียน 
ซึ่งก าลงัเรยีนวิชาวอลเลยบ์อล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชา 

นุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนท่ี  2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน โดยก าหนด 
มีคณุสมบติั  ดงันี ้

1. คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษา (Inclusion criteria) 
1.1 ศึ กษ าอยู่ ใน ระดับชั้นมั ธยมศึกษ า ปี ท่ี  1 ใน ปี การศึกษ า  2561 

โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์46 จงัหวดัชยันาท 
1.2 นกัเรยีนท่ีเรยีนวิชาพืน้ฐาน ในรายวิชาวอลเลยบ์อล รหสัวิชา พ 21101 
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1.3 เป็นผูย้ินยอมเขา้รว่มการวิจยั 
1.4 ไม่มีความเจ็บป่วยรุนแรงท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การเขา้รว่มการวิจยั 

2. เกณฑก์ารคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง  (Exclusion criteria) 
2.1 ผูท่ี้ไม่ประสงคจ์ะเขา้รว่มการวิจัย 
2.2 การบาดเจ็บท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การเขา้รว่มการวิจยั 

โดยกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 60 คน  ไดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multistage 
Stage sampling) ซึ่งสามารถอธิบายได ้ ดงันี ้

1. เลือกห้องเรียนมา 3 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 30 คน 
รวมนกัเรยีน 3 หอ้งเรยีน จ านวน 90 คน 

2. เลือกนกัเรยีนจ านวน 60 คน จาก 90 คน โดยการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล
ของเฮลแมน (การเลน่ลกูสองมือลา่ง) โดยน าคะแนนท่ีไดม้าเรยีงล  าดบัคะแนนจากมากไปหานอ้ย 

3. แยกแยะนักเรียนคละความสามารถแบ่งออกเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน 
ในอัตราส่วน 1: 2: 1 จะได้ห้องเรียนละ 5: 10: 5 โดยรวมจ านวนทั้งหมด 3 ห้องเรียน ได้แก่ 
เก่ง 15 คน ปานกลาง 30 คน และอ่อน 15 คน รวมทัง้สิน้ 60 คน  

4. สุม่อยา่งงา่ยดว้ยวิธีการจบัฉลาก เพื่อแบง่นกัเรยีนออกเป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่
ควบคมุ จ านวน 20 คน กลุม่ทดลองท่ี 1 จ านวน 20 คน และกลุม่ทดลองท่ี 2 จ านวน 20 คน  

ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ : ส าหรบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่างในการเก็บขอ้มูล หลงัจาก 
ท่ีผูว้ิจัยเก็บขอ้มูลจากกลุม่ตวัอย่างเรยีบรอ้ยแลว้ จะมีการเรยีนชดเชยใหก้บัผูเ้รยีนท่ีมีความสนใจ
ในคาบเรยีนท่ี 9 ทกุวนั จนัทร ์– พฤหสับดี จะเป็นการจดักิจกรรมการเรยีนรูเ้หมือนกบักลุม่ตวัอยา่ง
ทกุประการ เพื่อใหผู้เ้รยีนไดร้บัโอกาสในการเรยีนรูอ้ยา่งเทา่เทียม 

ตัวแปรที่ศึกษา  
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1.1 การจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ  
1.2 การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT)   
1.3 การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 

(TAI) 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวอลเลยบ์อล  
2.2 ความพงึพอใจที่มีตอ่การจดัการเรยีนรูว้ิชาวอลเลยบ์อล 
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เน่ืองจากผู้วิจัย เลือกศึกษาและพัฒนาทักษะวอลเลย์บอล และ มีแนวโน้มว่า 
เม่ือมีการจดัการเรยีนรูไ้ปแลว้ จะน าไปสูก่ารพฒันาความรูด้า้นพทุธิพิสยั (Cognitive Domain: K) 
ดงันัน้ มีแนวโนม้ว่าเม่ือผูว้ิจัยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะพัฒนาทักษะพิสยั (Psychomotor Domain: P)  
จะมีผลท าใหพุ้ทธิพิสยั (K) สงูขึน้เช่นเดียวกัน แต่ในทางตรงขา้ม เจตพิสยั (Affective Domain: A) 
หรือความพึงพอใจอาจจะเพิ่มขึน้หรือลดลง ซึ่งขึน้อยู่กับความรูส้ึกของผูเ้รียนท่ีมีต่อการจัดการ
เรียนรู ้ซึ่งมีงานวิจัยท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้ง 3 ด้าน (พุทธิพิสยั: K, ทักษะพิสยั: P  
และ เจตพิสัย : A)  ได้แก่ อดิพันธุ์ ประสิทธ์ิ (2559 ) และ สุทิน ศรีทองทา (2547) เป็นต้น  
และพบว่า เม่ือทักษะพิสยั (P) มีการพฒันาขึน้สง่ผลใหค้วามรูห้รือพุทธิพิสยั (K) พฒันาเพิ่มขึน้
ดว้ยเช่นกัน แต่เจตคติไม่แตกต่างกัน จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกท่ีจะศึกษาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีน เพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะพิสยั (Psychomotor Domain: P) คือ การเลน่ลกูสองมือ
ลา่ง (Dig) และเจตพิสยั (Affective Domain) คือ ความพงึพอใจในการจดัการเรยีนรู ้

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจัดการเรียนรู้วิชาวอลเลย์บอล  (Learning Management for Volleyball)

หมายถึง การเรยีนการสอนวิชาวอลเลยบ์อลโดยใชรู้ปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ จ านวน 2 
เทคนิค  ไดแ้ก่ แบบเทคนิคกลุ่มเกมเข่งขนั (Teams - Games Tournaments: TGT) เทคนิคกลุ่ม
ช่วยเรียนรายบุคคล (Team – Assisted Individualization: TAI)  และการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
แบบทั่วไป 5 ขัน้ตอน  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวอลเลย์บอล  (Volleyball Achievement)
หมายถึง  

2.1 ทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล หมายถึง ความสามารถทางทกัษะการเลน่ลกูมือลา่ง
(Dig) ท่ีวดัผลและประเมินผลไดจ้ากแบบทดสอบ สามารถจดัอนัดบัในรูปแบบของคะแนนได ้ 

2.2 ความพึงพอใจ  หมายถึง ความสขุ ความสนุกสนานการประสบความส าเร็จใน
การท ากิจกรรม หรอืเจตคติท่ีดีของผูเ้รียนท่ีมีตอ่การจัดการเรยีนรูใ้นรายวิชาวอลเลย์บอล จ านวน 
22 ขอ้ ซึ่งแบง่ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  1. ดา้นเนือ้หา 2. ดา้นกิจกรรมการเรยีนรู ้และ 3. ดา้นการวดั
และประเมินผล ซึ่งแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากท่ีสุด  มาก  
ปานกลาง นอ้ย และ นอ้ยท่ีสดุ ตามล าดบั 

เน่ืองจากการวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสว่นมากจะวดักนั 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) พทุธิพิสยั 
(Cognitive Domain: K) 2) ทักษะพิสยั (Psychomotor Domain: P) และ 3) เจตพิสยั (Affective 
Domain: A) ซึ่งในงานวิจยัเลม่นี ้ผูว้ิจยัมุ่งเนน้ท่ีจะศกึษาและพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อล และความ
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พงึพอใจท่ีมีตอ่การจดัการเรยีนรูแ้ละมีแนวโนม้วา่ เม่ือมีการจดัการเรยีนรูด้า้นทกัษะไปแลว้ ผูเ้รยีน
จะเกิดการเรียนรูท่ี้ถูกตอ้ง การเรียนรูท่ี้ถูกตอ้งจะส่งผลใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองค์ความรูห้รือพัฒนา
พทุธิพิสยั (Cognitive Domain: K) ควบคู่ไปดว้ย แตใ่นทางตรงขา้มเจตพิสยั (Affective Domain: 
A) หรอืความพงึพอใจอาจจะเพิ่มขึน้หรอืลดลง ซึ่งขึน้อยู่กบัความรูส้กึของผูเ้รยีนท่ีมีตอ่การจดัการ
เรียนรู ้จากเหตุผลขา้งตน้ ผูว้ิจัยจึงเลือกศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเพียง 2 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะ
พิสัย (Psychomotor Domain: P) คือ การเล่นลูกสองมือล่าง (Dig) และเจตพิสัย (Affective 
Domain) คือ ความพงึพอใจในการจดัการเรยีนรู ้

3. การเรียน รู้แบบ ร่วมมือด้ วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน  (Team - Games 
Tournament: TGT) หมายถึง การจดัการเรยีนรูท่ี้คละความสามารถของผูเ้รยีนในอัตราสว่น 1:2:1 
(เก่ง: ปานกลาง: อ่อน) โดยผสมผสานการจัดการเรยีนรูร้ะหวา่งการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาทั่วไป 5 
ขัน้ตอน และการจัดการเรียนแบบร่วมมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน มีคะแนนโบนัสและการ
แขง่ขนัอยา่งเทา่เทียม ผูเ้รยีนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นั รว่มกันวิเคราะห ์วางแผนเพื่อพฒันาการเลน่
ของตนเองและผูอ่ื้นเพื่อน าทีมไปสู่เป้าหมาย มีการก ากับติดตามท่ีควบคุมไดจ้ากการก าหนด
บทบาทหนา้ท่ีของกลุม่ และมีการจดัการเรยีนการรู ้3 วนั/ สปัดาห ์โดยจัดการเรยีนรูใ้นตารางเรยีน 
1 คาบเรยีน และนอกตารางเรยีน 2 คาบเรยีน 

4. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  (Team – 
Assisted Individualization: TAI) หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ี้คละความสามารถของผูเ้รียนใน
อตัราสว่น 1:2:1 (เก่ง: ปานกลาง: อ่อน) โดยผสมผสานการจดัการเรียนรูร้ะหวา่งการจดัการเรียนรู ้
พลศึกษาทั่วไป 5 ขัน้ตอน และการจัดการเรียนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
โดยผูเ้รยีนภายในกลุม่จะไดแ้สดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้นั รว่มกนัวิเคราะห ์วางแผนเพื่อ
พฒันาการเลน่ของตนเองและผูอ่ื้นเพื่อน าทีมไปสู่เป้าหมาย ความส าเร็จของกลุ่มขึน้อยู่กับการ
ทดสอบของแต่ละสมาชิกทุกคนภายในกลุม่ ซึ่งการทดสอบย่อยในแตล่ะครัง้จะมีเกณฑ ์75% มา
ก าหนด อีกทัง้ยงัมีมีคะแนนโบนสัเพื่อกระตุน้ความสนใจของผูเ้รยีน และมีการจัดการเรยีนรู ้3 วนั / 
สปัดาห ์โดยจดัการเรยีนรูใ้นตารางเรยีน 1 คาบเรยีน และนอกตารางเรยีน 2 คาบเรยีน 

5. การจัดการเรียนรู้พลศึกษา (Learning Management in Physical Education) 
หมายถึง การจัดการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน มีการจัดการเรียนรู ้3 วัน/ สปัดาห์ โดยจัดการเรียนรูใ้น
ตารางเรยีน 1 คาบเรียน ซึ่งเป็นการจัดการเรยีนรูต้ามแผนการจัดการเรียนรูป้กติ และนอกตาราง
เรยีน 2 คาบเรยีน โดยใหผู้เ้รยีนทบทวนหรอืฝึกทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งท่ีไดเ้รยีนไปในสปัดาห์
นัน้     
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6. ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความสุข ความสนุกสนาน การประสบ
ความส าเร็จในการท ากิจกรรม หรอืทศันคติท่ีดี หรือไม่ดีของผูเ้รยีนท่ีมีต่อการจดัการเรียนรูใ้นวิชา
วิชาวอลเลยบ์อล ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ดา้น จ านวน 22 ขอ้ และแบง่ระดบัความพึงพอใจออกเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ พงึพอใจมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ ตามล าดบั  

7. นักเรียน  (Students) หมายถึ ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี  1 ภาคเรียนท่ี  1   
ปีการศกึษา 2562  โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์46 จงัหวดัชยันาท 

8. โรงเรียน  (School) หมายถึง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท  
กรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ สงักัดส  านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ตัง้อยู่เลขท่ี 83 หมู่ 8   
ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ลกัษณะเป็นโรงเรียนประจ า รบัเด็กด้อยโอกาส 
10 ประเภท เขา้มาศกึษา 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด 

สมมติฐานในการวิจัย 
1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 

ภายในกลุ่มท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) และแบบ
รว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 
ระหว่างนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) และแบบ
รว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) มีความแตกตา่งกนั 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
วิชาวอลเลยบ์อล 
2. ความพงึพอใจตอ่การเรยีน 
วิชาวอลเลยบ์อล 

1. การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
ดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 
2.  การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
ดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน 
(Team - Games Tournament: TGT)  และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (Team - Assisted 
Individualization: TAI) ท่ี มีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลย์บอล ของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท มีเอกสารและงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาคน้ควา้ น าเสนอตามล าดบัหวัขอ้  ดงันี  ้

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื ้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา  
ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

1.1 สาระและมาตรฐานการเรยีนรู ้
1.2 คณุภาพผูเ้รยีน 
1.3 มาตรฐานการเรยีนรู ้และตวัชีว้ดั  
1.4 การวดัและประเมินผลการเรยีน 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบักีฬาวอลเลยบ์อล  
2.1 ทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลยบ์อล 
2.2 กติกาการเลน่วอลเลยบ์อล 
2.3 ประโยชนข์องการเลน่วอลเลยบ์อล 
2.4 การเรยีนการสอนวิชาวอลเลยบ์อล 

3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัการและวิธีการสอนพลศกึษา 
3.1 หลกัการสอนพลศกึษา 
3.2 วิธีการสอนพลศกึษา 
3.3 ทฤษฏีการจดัการเรยีนการสอนพลศกึษา 
3.4 หลกัการและการฝึก 

4. เอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องกับการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (Cooperative 
Learning) 

4.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
4.2 ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งและรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ  
4.3 ลกัษณะและองคป์ระกอบของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
4.4 ความส าคญัของของการเรยีนแบบรว่มมือ 
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4.5 ขัน้ตอนจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
4.6 การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (Team – Games 

Tournament: TGT) 
4.6.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 
4.6.2 ความเป็นมา แนวคิด และลกัษณะของเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 
4.6.3 แนวทางการจดัการเรยีนรูเ้ทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 

4.7 การจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
(Team - Assisted Individualization: TAI) 

4.7.1 ความหมายของการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่มช่วย
เรยีนรายบุคคล (TAI) 

4.7.2 ความเป็นมา แนวคิด และลกัษณะของเทคนิคกลุม่ช่วยเรียนรายบุคคล
(TAI) 

4.7.3 แนวทางการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) 
5. เอกสารท่ีเก่ียวกบัความพงึพอใจ  

5.1 ความหมายของความพงึพอใจ 
5.2 แนวคิด และทฤษฏีความพงึพอใจ 
5.3 องคป์ระกอบของความพงึพอใจ 
5.4 วิธีการสรา้งความพงึพอใจ 
5.5 การวดัความพงึพอใจ 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
6.1 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
6.2 งานวิจยัในประเทศ 
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1. หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

กรมวิชาการ (2544) กล่าวถึงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช  
2551 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ซึ่งสามารถสรุปได ้ดงันี ้

สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพท่ีมีเป้าหมายเพื่อการด ารง  
การเสริมสรา้งสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครวั และชุมชนให้ยั่งยืน 
สขุศึกษามุ่งเนน้ใหผู้เ้รยีนพฒันาพฤติกรรมดา้นความรู ้เจตคติ  คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบติั
เก่ียวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน พลศึกษามุ่ งเน้นให้ผู ้เรียนใช้กิจกร รมการเคลื่อนไหว 
การออกก าลงักาย การเลน่ เกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพฒันาโดยรวมทัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ 
อารมณ์  สังคม  ส ติ ปัญญ า รวมทั้งสม รรถภาพ เพื่ อสุขภาพและ กีฬ า สุขศึกษ าและ 
พลศึกษา จึงเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสามารถในการพัฒนาพฤติกรรม สุขภาพจนมีวีถีชีวิตท่ีมี 
สุขภาพดีโดยใหมี้ทั้งความรู ้ความเขา้ใจ ทักษะหรือกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ตามแนวคิดของการจัดการศึกษาในพระราชบัญญั ติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช  2551  ผลรวมสุดท้าย 
คือ  ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาท่ีเป็นองคร์วมของความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์  ในการเรียนพลศึกษา
ผูเ้รยีนจะไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทางกาย  และกีฬาทัง้ประเภท บุคคลและประเภททีมอยา่งหลากหลาย
ทั้งของไทยและสากลกิจกรรมต่างๆ จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลตามศักยภาพด้าน 
การเจริญเติบโต  และพัฒนาการทางกายไดป้รบัปรุงสุขภาพและ สมรรถภาพทางกายเกิดการ
พฒันากลไกอย่างเต็มท่ี ไดเ้รยีนรูถ้ึงความส าคญัของการฝึกตนเองตาม กฎ  กติกา ระเบียบ  และ
หลกัการทางวิทยาศาสตร ์ ไดแ้ข่งขนัและไดท้  างานรว่มกันเป็นทีมไดร้บัประสบการณ์จากการลง
มือปฏิบติัดว้ยตนเองโดยตรงตามความถนัดและความสนใจไดค้น้หาความพึงพอใจจากการเขา้
ร่วมกิจกรรมทางกาย  กีฬา  กิจกรรมนันทนาการ  และกิจกรรมสรา้งเสริมสุขภาพทางกาย   
และ รกัการออกก าลงักาย 

ดังนั้น การจัดการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาควรจัดให้ตรงกับความต้องการ  
ระดับความสามารถของผู้เรียน ภายใต้กรอบท่ีหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน 
พุทธศักราช  2551 ก าหนดไว ้ผูเ้รียนจะไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมทางกาย  ทัง้กีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม  อย่างหลากหลายทั้งของไทยและสากลตามความสนใจ เพื่อพัฒนาองคป์ระกอบ 
ทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ร่างกาย จิตใจ อารมณ์  สงัคม และสติปัญญา รวมทัง้การเรียนรูน้ัน้จะตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบับรบิท สภาพแวดลอ้มชุมชน และทอ้งถ่ินนัน้ๆ ดว้ย  
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1.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาได้ก าหนดมาตรฐาน 

และขอบข่ายสาระการเรียนรูท่ี้ครอบคลุมการเรียนรูท้ั้งด้านความรู ้ด้านทักษะ/ กระบวนการ 
และ คุณธรรม ค่านิยม โดยก าหนดขอบข่ายของเนื ้อหากว้างๆ และยืดหยุ่นเพื่อเปิดโอกาส 
ให้สถานศึกษาน าสาระท่ีสอดคลอ้งกับท้องถ่ินและชุมชนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
โดยอาศยัแนวคิด หลกัการ และมิติสมัพันธ์ ทัง้นีป้รชัญา แนวคิด และเป้าหมายของกลุ่มสาระ 
การเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษามุ่ งพัฒนาพฤติกรรม 5 ด้าน คือ 1. พัฒนาด้านความรู ้
(Cognitive Domain) เป็นความสามารถในการใช้ทักษะทางสติปัญญาแสดงออกมาเป็น 
ความเขา้ใจ  ความสามารถในการวิเคราะห ์ จดจ า  ตีความ  แกปั้ญหา  ประเมินผล  2. พฒันา 
ดา้นเจตคติ (Affective Domain) เป็นพฤติกรรมเก่ียวกับความสนใจ การเห็นคุณค่า ความนิยม
ชมชอบ อันแสดงถึงอารมณ์และความรูส้ึกต่างๆ  3. พัฒนาดา้นทักษะ (Psychomotor or Skill 
Domain)  เป็นพัฒนาการท่ีเกิดขึน้ จากการท างานประสานสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท 
กับกลา้มเนือ้ท่ีท าให้เกิดการเคลื่อนไหวท่ีมี ประสิทธิภาพ 4. พัฒนาด้านสรรถภาพทางกาย 
(Physical Fitness Domain)  เป็นความสามารถของรา่งกายในการปฏิบติัหนา้ท่ีในชีวิตประจ าวนั
ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ และสามารถสงวนพลงังานไวใ้ชฉ้กุเฉิน ยามวา่ง และยามเขา้รว่มกิจกรรม
การออกก าลงักาย 5. พฒันาดา้นคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคห์รือดา้นอารมณ์  (Social  Domain) 
เป็นความสามารถในการปรบัตวั  การเป็นผูน้  า  ผูต้าม  การปฏิบติัตามกฎ  กติกา ระเบียบ  วินยั  
อดทน  ยติุธรรม  ซื่อสตัย ์ มีน า้ใจนกักีฬา  มีคณุธรรม  จรยิธรรม (ศกัด์ิสทิธ์ิ ฤทธ์ิมหา, 2553) 

กระทรวงศึกษาการ (2551)  ก าหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรู ้กลุ่มสาระ 
การเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ดงันี ้ 

สาระที่ 1 การเจรญิเติบโตและพฒันาการของมนษุย ์
มาตรฐาน  พ 1.1  เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ

มนษุย ์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครวั 

มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครวั เพศศึกษา และ 
มีทกัษะการด าเนินชีวิต 

 
สาระท่ี 3 การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬา

สากล 
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มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกายการเลน่
เกม  และกีฬา 

มาตรฐาน พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย การเลน่เกม  และการเลน่กีฬาปฏิบติั
เป็นประจ าอย่างสม ่ าเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณ  
ในการแขง่ขนั  และช่ืนชมในสนุทรยีภาพของการกีฬา 

สาระที่ 4 การสรา้งเสรมิสขุภาพ  สมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค 
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกัษะในการสรา้งเสริมสุขภาพการด ารง

สขุภาพการปอ้งกนัโรคและการสรา้งเสรมิสมรรถภาพเพ่ือสขุภาพ 
สาระที่ 5 ความปลอดภยัในชีวิต 

มาตรฐาน พ 5.1  ป้องกันและหลีกเลี่ ยงปัจจัย เสี่ ยง พฤติกรรมเสี่ยง 
ตอ่สขุภาพ อุบติัเหตกุารใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 

1.2 คุณภาพผู้เรียน 
เม่ือจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษาแลว้  

ผูเ้รียนจะมีความรูค้วามเขา้ใจถูกตอ้ง  มีเจตคติและค่านิยมท่ีดีในเรื่องธรรมชาติการเจริญเติบโต 
และ พัฒนาการมนุษย์  การเสริมสรา้งสุขภาพท่ีดีให้ยั่ งยืน มีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพ และ 
สมรรถภาพจนเป็นกิจนิสยัมีคณุภาพ ดงัตอ่ไปนี ้

จบช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3 
1. เขา้ใจและเห็นความส าคัญของปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต

และพฒันาการท่ีมีตอ่สขุภาพและชีวิตในช่วงวยัตา่งๆ 
2. เขา้ใจ ยอมรบั และสามารถปรบัตวัต่อการเปลี่ยนแปลงทางรา่งกายจิตใจ 

อารมณ์ ความรูส้ึกทางเพศ ความเสมอภาคทางเพศ สรา้งและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน 
และ ตดัสนิใจแกปั้ญหาชีวิตดว้ยวิธีการท่ีเหมาะสม 

3. เลือกกินอาหารท่ีเหมาะสม ได้สัดส่วน ส่งผลดีต่อการเจริญ เติบโต 
และพฒันาการตามวยั 

4. มีทักษะในการประเมินอิทธิพลของเพศ เพื่ อน ครอบครัว ชุมชน 
และวัฒนธรรมท่ีมีต่อเจตคติ ค่านิยมเก่ียวกับสุขภาพและชีวิต  และสามารถจัดการได้อย่าง
เหมาะสม 

5. ป้องกนัและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงตอ่สขุภาพ และการเกิด
โรค อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง รูจ้ักสรา้งเสริมความปลอดภัยใหแ้ก่ตนเอง 
ครอบครวัและชุมชน 
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6. เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย กิจกรรมกีฬา กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม 
สรา้งเสรมิสมรรถภาพทางกายเพื่อสขุภาพ โดยน าหลกัการของทกัษะกลไกมาใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภยั
สนกุสนาน และปฏิบติัเป็นประจ าสม ่าเสมอตามความถนดัและความสนใจ 

7. แสดงความตระหนักในความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การด ารงสุขภาพ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การออกก าลังกาย 
และการเลน่กีฬากบัการมีวิถีชีวิตท่ีมีสขุภาพดี 

8. ส านกึในคณุคา่ ศกัยภาพและความเป็นตวัของตวัเอง 
9. ปฏิบัติตามกฎ กติกา หน้าท่ีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของตนเอง 

และ ผูอ่ื้นใหค้วามร่วมมือในการแข่งขนักีฬาและการท างานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ ดว้ยความ
มุ่งมั่นและมีน า้ใจนกักีฬาจนประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายดว้ยความช่ืนชม และสนกุสนาน 

1.3 มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีชั้ด 
ในการวิจัยครัง้นี ้ มาตรฐานการเรียนรูแ้ละตัวชี ้วัดท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สาระท่ี 3 

คือ การเคลื่อนไหว  การออกก าลงักาย  การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล ในมาตรฐานท่ี 3.1
และ 3.2  ตามล าดบั ส  าหรบัการจดัการเรยีนการสอนในรายวิชาวอลเลยบ์อล ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1
มีรายละเอียด  ดงัตารางที่ 1 
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ตาราง 1 มาตรฐาน ตวัชีว้ดั และสาระการเรยีนรูแ้กนกลางระดบัชัน้ ม.1 

ช้ัน สาระ มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

ม.1 สาระที่ 3 
การเคลื่อนไหว  
การออกก าลงักาย  
การเลน่เกม                  
กีฬาไทย และกีฬา
สากล 

พ 3.1 
เขา้ใจ มีทกัษะใน
การเคลื่อนไหว
กิจกรรมทางกาย  
การเลน่เกม และ
กีฬา 

1. เพิ่มพนู
ความสามารถของ
ตน  ตามหลกัการ
เคลื่อนไหวที่ใชท้กัษะ
กลไกและทกัษะ
พืน้ฐานท่ีน าไปสูก่าร
พฒันาทกัษะการเลน่
กีฬา 

หลกัการเพิ่มพนู
ความสามารถในการ
เคลื่อนไหวท่ีใชท้กัษะ
กลไกและทกัษะ
พืน้ฐานท่ีน าไปสูก่าร
พฒันาทกัษะการเลน่
กีฬา 

  2. เลน่กีฬาไทยและ
กีฬาสากลประเภท
บุคคลและทีมโดยใช้
ทกัษะพืน้ฐานตาม
ชนิดกีฬา  อยา่งละ 1 
ชนิด 

การเลน่กีฬาไทยและ
กีฬาสากลท่ีเลอืก 
 เช่น  กรฑีาประเภทลู่
และลาน  บาสเกตบอล  
กระบี่  เทเบิลเทนนิส  
เทนนิส  วา่ยน า้   

  3. รว่มกิจกรรม
นนัทนาการอยา่ง
นอ้ย 1 กิจกรรมและ
น าหลกัความรูท่ี้ได้
ไปเช่ือมโยงสมัพนัธ์
กบัวิชาอ่ืน 

การน าความรูแ้ละ
หลกัการของกิจกรรม
นนัทนาการไปใช้
เช่ือมโยงสมัพนัธก์บั
วิชาอ่ืน 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ช้ัน สาระ มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

ม.1 สาระที่ 3 
การเคลื่อนไหว    
การออกก าลงั
กาย  การเลน่
เกม  กีฬาไทย  
และกีฬาสากล 
 

พ 3.2  รกัการออก
ก าลงักาย  การเลน่
เกม  และการเลน่
กีฬา  ปฏบิติัเป็น
ประจ า   อยา่ง
สม ่าเสมอ  มีวินยั 
เคารพสทิธิ  กฎ  
กติกา มีน า้ใจ
นกักีฬา  มีจิต
วิญญาณในการ
แขง่ขนั และช่ืนชมใน
สนุทรยีภาพของการ
กีฬา 

1.  อธิบาย
ความส าคญัของ
การออกก าลงักาย
และเลน่กีฬาจน
เป็นวิถีชีวิตท่ีมี
สขุภาพดี 

ความส าคญัของการ 
ออกก าลงักายและเลน่
กีฬา   จนเป็นวิถีชีวิตท่ี
มีสขุภาพดี  การออก
ก าลงักาย เช่น กาย
บรหิารแบบตา่งๆ  
เตน้แอโรบิก โยคะ   
ร  ามวยจีน   
การเลน่กีฬาไทย   
และกีฬาสากล ทัง้
ประเภทบุคคลและทีม 
การประเมินการเลน่ 
กีฬาของตนเอง 
และผูอ่ื้น 

2.  ออกก าลงักาย
และเลอืกเขา้รว่ม
เลน่กีฬาตาม
ความถนดั   
ความสนใจอยา่ง
เต็มความสามารถ  
พรอ้มทัง้มีการ
ประเมินการเลน่ 
3.  ปฏิบติัตามกฎ  
กติกา  และ
ขอ้ตกลงตามชนิด
กีฬาที่เลอืกเลน่ 

กฎ  กติกา การเลน่ 
เกมและการแขง่ขนักีฬา
ท่ีเลอืกเลน่ 

4.  วางแผนการรุก
และการปอ้งกนัใน
การเลน่กีฬาที่
เลอืกและน าไปใช้
ในการเลน่อยา่ง
เป็นระบบ 

รูปแบบ  วิธีการรุก 
และปอ้งกนัในการเลน่
กีฬาที่เลอืก 
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ช้ัน สาระ มาตรฐาน ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง 

ม.1 
 

สาระที่ 3 
การเคลื่อนไหว    
การออกก าลงั
กาย  การเลน่
เกม  กีฬาไทย  
และกีฬาสากล 
 

พ 3.2 รกัการออก
ก าลงักาย  การเลน่
เกม  และการเลน่
กีฬา  ปฏบิติัเป็น
ประจ าอยา่ง
สม ่าเสมอ  มีวินยั 
เคารพสทิธิ  กฎ  
กติกา มีน า้ใจ
นกักีฬา   
มีจิตวิญญาณ 
ในการแขง่ขนั และ
ช่ืนชมในสนุทรยีภาพ
ของการกีฬา 

5. รว่มมือในการ
เลน่กีฬาและการ
ท างานเป็นทีม
อยา่งสนกุสนาน 

การเลน่ การแขง่ขนั 
กีฬา และการท างาน
เป็นทีม 

6.  วิเคราะห์
เปรยีบเทียบและ
ยอมรบัความ
แตกตา่งระหวา่ง
วิธีการเลน่กีฬา
ของตนเองกบั
ผูอ่ื้น 

การยอมรบั 
ความสามารถและ
ความแตกตา่งระหวา่ง
บุคคลในการเลน่กีฬา 

 
ท่ีมา: กระทรวงศกึษาการ (2551) 

 
1.4 การวัดและประเมินผล 

ในการวดัและประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนนัน้  ผูส้อนตอ้งจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
กบัมาตรา 26  ในพระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ  พ.ศ.  2542  โดยค านงึถึงหลกัการ ดงันี ้

1.4.1 เน้นกระบวนการประเมินพัฒนาผู้เรียน  (Formative Evaluation) และ
ประเมินเพื่อตดัสนิผลการเรียน (Summative Evaluation) ครอบคลมุทัง้ดา้นพุทธิพิสยัทกัษะพิสยั 
และจิตพิสยั หรอืตามปรชัญาของวิชาโดยใหค้วามส าคญัทัง้ความรู ้คุณธรรมกระบวนการเรียนรู ้ 
และการบูรณาการความรูต้ามความเหมาะสม 

1.4.2 เน้นการน าผลการประเมินมาใช้ เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุง 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตน และกระบวนการเรียนรูข้องผูเ้รียน เพื่อความส าเร็จ 
ตามเปา้หมายของหลกัสตูร 
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1.4.3 เนน้การประเมินดว้ยวิธีการท่ีหลากหลายสอดคลอ้งกับกระบวนการเรยีนรู ้
หลากหลายตามสภาพจรงิ สะทอ้นความสามารถและการแสดงออกของผูเ้รยีนอยา่งชดัเจน 

1.4.4 เน้นการบูรณาการประเมินผลควบคู่ไปกับการเรียนการสอน และ
กระบวนการของการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน โดยประเมินจากคุณภาพของงานและกระบวนการท างาน
ของผูเ้รยีน 

1.4.5 เน้นการให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์การประเมินส่งเสริม 
ใหมี้การประเมินตนเอง ประเมินโดยเพื่อนและกลุม่เพื่อน และประเมินโดยผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 

1.4.6 เนน้การประเมินผูเ้รียนท่ีตอ้งพิจารณาอย่างครอบคลุมจากพัฒนาการ 
ของผูเ้รียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ 
ตามความเหมาะสมในแตล่ะกลุม่วิชาและระดบัชัน้ 

1.4.6.1 จุดมุ่งหมายและประโยชนข์องการประเมินผลนกัเรยีน 
1.4.6.1.1 เพื่ อการจัดต าแหน่ง (Placement) การวัดและประเมินผล 

ใช้ในการจัดต าแหน่งของผู้เรียนในชั้นหรือในกลุ่มตามความสามารถ คะแนนท่ีได้จากการวัด 
เช่น การวดั ความสงู และการชั่งน า้หนกั ใชใ้นการแบ่งกลุม่ผูเ้รียนเพื่อการจัดโปรแกรมพลศึกษา
และสอนโดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน 

1.4.6.1.2 เพื่อการวินิจฉยั (Diagnosis) การวดัและประเมินผลใชใ้นการ
วินิจฉยั สมรรถภาพทางกาย จุดมุ่งหมายของการวินิจฉยัก็เพื่อตรวจความอ่อนแอ และรกัษาบ าบดั
ดว้ยกิจกรรมเฉพาะบุคคล การจัดกลุ่มผู้เรียนอาจท าตามผลการวินิจฉัย คือ การจัดแบ่งกลุ่ม 
ตามความแข็งแรง หรอืความอ่อนแอก็ไดว้ินิจฉยัจึงเป็นความพยายามอยา่งยิ่งยวดในการแยกแยะ
ลกัษณะเฉพาะ ของนกัเรยีนออกมาโดยใชเ้กณฑม์าตรฐาน   

1.4.6.1.3 เพื่ อการประเมินผลการเรียน รู ้ (Evaluation of Learning) 
เป้าหมายของการวัดและประเมินผู้เรียน คือ เพื่ อการตัดสินว่าผู ้เรียนเกิดสัมฤทธ์ิผลตาม
จุดมุ่งหมายของการสอนหรือไม่ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑม์าตรฐานการจัดต าแหน่งการวินิจฉัย
และ การประเมินผลการเรียนรู ้โดยน ามาประกอบกันเพื่ อท่ีสรุปผลท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์ 
ในการสอนของครูตอ่ไป 

1.4.6.1.4 เพื่อการท านาย (Prediction) ครูอาจใชผ้ลท่ีไดจ้ากการวดัและ
ประเมินผลท าระดบัผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รยีนในกิจกรรมตอ่ๆ ไปในภายภาคหนา้ได ้
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1.4.6.1.5 เพื่อการประเมินผลโปรแกรม (Program Evaluation) เป็นสว่น
หนึ่งของการประเมินผลโปรแกรมพลศึกษาท่ีจัดให้โรงเรียนโดยการเปรียบเทียบกับโปรแกรม 
ของโรงเรยีนอ่ืน ๆ 

1.4.6.1.6 เพื่อการสรา้งแรงจูงใจ (Motivation) การวัดและประเมินผล
ความสามารถใชป้ระโยชนส าหรบัการสรา้งแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียน การประสบความส าเร็จในการ
เรยีนหรอื สมัฤทธิผลของการเรียนจะน าไปใชก้ระตุน้ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถต ่าใหอ้ยากปรบัปรุง
ตนเองใหมี้ความสามารถสงูขึน้ 

1.4.6.2 วิธีการประเมินผลการเรียนรูก้ลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษา และ 
พลศึกษาจากมาตรฐานการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรูแ้ละมาตรฐานการเรียนรู ้ซึ่งก าหนดไว้
ครอบคลมุทัง้ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ และดา้นคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยม ผูส้อนจะตอ้งน ามา
ก าหนดมาตรฐานการเรียนรูร้ายปี รายภาค ตลอดจนก าหนดจุดประสงคก์ารเรียนรูใ้นแผนการ 
จดักิจกรรมการเรยีนการสอน ซึ่งจะตอ้งครอบคลมุทัง้ 3 ดา้น ดงักลา่วเช่นกนั 

1.4.6.2.1 การวดัและประเมินผลการเรยีนรู ้ความรูท่ี้ผูเ้รยีนไดร้บัจากการ
เรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา มีทัง้ความรูเ้ชิงเนือ้หา ความรูเ้ชิงกระบวนการและความรูเ้ชิงบรบิท  

1.4.6.2.1.1 ความรูเ้ชิงเนื ้อหา  เช่น ลักษณะของโรคชนิดต่างๆ
พัฒนาการตามวัยมนุษย์ ความส าคัญของการพักผ่อนและนันทนาการ กติกาการเล่นกีฬา 
ชนิดตา่งๆ รูปแบบการออกก าลงักาย ชนิดกีฬา หลกัการดแูลสขุภาพ 

1.4.6.2.1.2 ความรูเ้ชิงกระบวนการ เช่น ระบบการท างานของอวยัวะ 
ภายในของรา่งกายมนุษย ์การเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวนั การออกก าลงักายและการเลน่กีฬา 
อย่างถูกตอ้งตามหลกัวิทยาศาสตร ์วิธีการทดสอบและเสริมสรา้งสมรรถภาพทางกาย วิธีจัดการ
กบัอารมณ ์ความเครยีด วิธีด  ารงชีวิตเพื่อการมีสขุภาพท่ีดี 

1.4.6.2.1.3 ความรูเ้ชิงบรบิท เช่น การมีสติ การรูจ้กัและเขา้ใจตนเอง 
การสื่อสารเก่ียวกับสุขภาพ ขอ้มูลสารสนเทศดา้นสุขภาพ ความปลอดภัยการออกก าลงักาย 
และการเลน่กีฬา เป็นตน้ 

เครื่องมือวัดและประเมินผลท่ีนิยมใช้ทั่ วไปและยังจ าเป็นอยู่ คือ
แบบทดสอบท่ีครูสรา้งขึน้เอง ซึ่งมีทัง้แบบทดสอบแบบเลอืกตอบ แบบอตันยั แบบเติมค า หรอืแบบ
ถกูผิด ผูส้อนตอ้งเลอืกใหส้อดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรูท่ี้ตอ้งการใหเ้กิดกบัผูเ้รยีน 

1.4.6.2.2 การวดัและเมินผลการเรียนดา้นทักษะ เน่ืองจากหลกัสตูรเนน้ให้
ผูเ้รียนเรยีนรูจ้ากการปฏิบติัจริงวิธีการวดัและ ประเมินจึงควรวดัความสามารถในการท างาน และ
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การแสดงออกของผูเ้รียนภายใตส้ถานการณ ์และเงื่อนไขท่ีสอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริงมาก
ท่ีสดุโดยวดัวิธีการ และผลงานท่ีผูเ้รยีนกระท าและแสดงออก (ศกัด์ิสทิธ์ิ ฤทธ์ิมหา, 2553) 

กรมวิชาการ (2545) กลา่วถึง วิธีการวดัและประเมินผลการเรยีนท่ีผูส้อน
สามารถเลอืกใชไ้ดห้ลายอยา่ง ดงันี ้  

1. การสงัเกตพฤติกรรม (ทัง้แบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ)
นิยมใชใ้นลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ 

2. การทดสอบภาคปฏิบัติ เม่ือต้องการวัดทักษะการปฏิบัติหรือ
ขัน้ตอนการปฏิบติังานโดยใหผู้เ้รยีนเขียนตอบหรอืเป็นขอ้สอบแบบเลอืกตอบ 

3. สรา้งสถานการณ์จ าลอง ใช้เม่ือผูส้อนไม่สามารถน าผูเ้รียนไป
ทดสอบภาคปฏิบติัในสถานการณจ์รงิได ้จึงตอ้งก าหนดสถานการณ์ขึน้มาใหค้ลา้ยคลงึกบัสภาพ
ความเป็นจรงิมากท่ีสดุ 

4. แฟ้มสะสมงาน เหมาะส าหรับการประเมินในภาพรวมเพื่ อ
ตรวจสอบว่าผู้เรียนสามารถน าทักษะต่างๆ ไปบูรณาการใช้ได้อย่างผสมผสานกลมกลืนเป็น
ธรรมชาติสอดคลอ้งกบัชีวิตจรงิ 

5. การบนัทกึพฤติกรรม การประเมินดว้ยวิธีนีใ้ชเ้ม่ือตอ้งการใหผู้เ้รยีน 
เขียนบรรยายพฤติกรรมของตนเองและเพื่อนท่ีไดเ้ขา้รว่มท ากิจกรรมในเวลาใดเวลาหนึ่งหรอืบนัทึก 
เม่ือออกท างานภาคสนาม โดยให้ผู ้เรียนจดบันทึกรายงานความสามารถความคิดเห็นความ
ประทบัใจ ของตนเอง และเพื่อนหรือกลุม่ การใหผู้เ้รียนบันทึกพฤติกรรมช่วยฝึกทกัษะการเขียน
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนไดอี้กทางหนึ่งดว้ย  

1.4.6.2.3 การวดัประเมินผลการเรียนดา้นคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
การวดัและประเมินผลการเรียนดา้นคณุธรรม จริยธรรม และค่านิยม ของผูเ้รียนตอ้งกระท าอย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดภาคเรียน ดงันัน้เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสอดคลอ้งกับสภาพท่ีเป็นจรงิของผูเ้รยีนจึงควรใช้
วิธีการวดัและประเมินท่ีหลากหลาย เนน้ใหผู้เ้รียนไดต้รวจสอบ และประเมินตนเอง หรอืโดยเพื่อน
รว่มชัน้เรยีน 

วิธีการวดัและประเมินผลการเรยีนรูท่ี้ผูส้อนสามารถเลอืกใชไ้ด ้ ดงันี ้
1. การสงัเกตพฤติกรรม โดยก าหนดพฤติกรรมที่ตอ้งการใหผู้เ้รยีน 

แสดงออกไวล้ว่งหนา้  
2. การทดสอบ เช่น การวดับุคลกิภาพและการปรบัตวัของผูเ้รยีน 
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3. การสัมภาษณ์  ควรเน้นการพูดอย่างไม่ เป็ นทางการเน้น
สมัพนัธภาพท่ีดีของผูเ้ก่ียวขอ้งทัง้ 3 ฝ่าย คือ ผูเ้รยีน ผูส้อน และผูป้กครอง  

4. การวัดเจตคติ เป็นการวัดเพื่ อความโน้มเอียงของพฤติกรรม 
ของ ผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยใชแ้บบวดัท่ีผูส้อนอาจสรา้ง
ขึน้มาเองหรอืใชแ้บบวดัมาตรฐานท่ีผูส้รา้งไวแ้ลว้ก็ได ้

5. การส  ารวจ เน้นการมองภาพรวมจากร่องรอยของเหตุการณ์ 
หรอื พฒันาการท่ีจะแสดงจุดเดน่ หรอืการเรยีนรูท่ี้ปรากฏใหเ้ห็นนิยมใชแ้บบส ารวจรอ่งรอย  

6. แฟ้มสะสมงาน ซึ่ ง เป็นแหล่งแสดงความหลากหลายทาง
สติปัญญาของผูเ้รยีนในภาพรวมทัง้ดา้นความรู ้ทกัษะ และคณุธรรม ซึ่งครูผูส้อนสามารถวิเคราะห ์
ไดจ้ากผลงานท่ีผูเ้รยีนสรา้งสรรค ์ความคิดเห็น ความประทบัใจ และการแสดงออกของผูเ้รยีน 

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดจะเห็นไดว้่า การวดัและประเมินผลสามารถท าไดห้ลากหลาย
วิธี ทั้งนี ้ผู ้สอนจะต้องพิจาณาเลือกการวัดและประเมินผลให้มีความเหมาะสม ตามสภาพ  
ความเป็นจริงและสอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่ อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีตรงหรือใกล้เคียง  
กับศักยภาพของผู้เรียนให้มากท่ีสุด อันจะน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาศักยภาพ  
หรอืวางแผนในการจดัการเรยีนการสอนของผูเ้รยีนตอ่ไป 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับกีฬาวอลเลยบ์อล 
กีฬาวอลเลยบ์อล  เป็นกิจกรรมพลศึกษาประเภทหนึ่งท่ีมีลกัษณะการเล่นเหมือนกับ 

การเล่นกีฬาประเภทอ่ืนๆ ประกอบด้วย การอบอุ่นร่างกาย การสรา้งความคุ้นเคยส าหรับ 
กีฬาวอลเลยบ์อล ทกัษะการเคลื่อนท่ีส  าหรบักีฬาวอลเลยบ์อล ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง (Dig) 
การแตะชูลูกบอล (Set Up) ทักษะการเสิร ์ฟ  (Serve) การตบ  (Hitting) และการสกัดกั้น 
(Blocking) ทกัษะการเคลื่อนไหว และ และพืน้ฐานการเลน่เป็นทีมซึ่งช่วยใหผู้เ้ลน่ไดร้บัประโยชน์
หลายประการ เช่น ช่วยใหก้ลา้มเนือ้สมบูรณแ์ข็งแรง รา่งกายมีความอดทนตอ่การท างาน มีความ
ตา้นทานโรคไดดี้ และท าให้อารมณ์แจ่มใส สนุกสนาน ร่าเริงกลา้ท่ีจะแสดงออกแต่ทั้งนีกี้ฬา
วอลเลยบ์อลเป็นการเล่นท่ีตอ้งฝึกฝนทกัษะอยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ การแบง่นกัเรียน ออกเป็น
กลุ่มและมีผูเ้ช่ียวชาญในกลุม่ช่วยใหค้  าแนะน าและ ฝึกปฏิบติัตามใบงานท่ีครูมอบหมายใหจ้น
พรอ้มท่ีจะท ากิจกรรมและเกิดประสิทธิภาพจากการเรียนรู ้จะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู ้ 
และ สนกุกบัการเรยีนมากขึน้ (อุทยั สงวนพงษ,์ 2545) 
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2.1 ทักษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลยบ์อล 
2.1.1 การเล่นลูกสองมือล่าง (Dig) 

การเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลนั้น เป็นการรับลูกเสิรฟ์ ลูกตบ  
ลกูหยอด หรืออ่ืนๆจากฝ่ายตรงขา้ม โดยการใชมื้อทัง้สองขา้ง หรือขา้งเดียวรบัลกูเกือบทัง้สิน้ให้
ปะทะกบัลกูบอล ซึ่งตอ้งมีความแม่นย าแน่นอนและถูกตอ้ง เพื่อมีโอกาสรุกกลบั ฉะนัน้การท างาน
ของแขนทัง้สองขา้ง รวมถึงจังหวะการเคลื่อนตัวเขา้ รบัลูก จึงตอ้งมีความสัมพันธ์กันซึ่งมีผูใ้ห้
ความหมายในการเลน่ลกูสองมือลา่งไวพ้อสงัเขป ดงันี ้

พยงุศร ี ประณีตพลกรงั (2547) กลา่วถึง การเลน่ลกูสองมือลา่ง คือ การเลน่
ลกูโดยใชแ้ขนทัง้สองขา้งชิดกันดว้ยการประสารมือและใชส้ว่นของแขนท่อนลา่งบงัคบัลกูออกไป
ตามทิศทางท่ีตอ้งการ 

อุทัย สงวนพงษ์ (2543) ไดอ้ธิบายว่า การเล่นลูกสองมือล่าง หรือการเล่น
ลกูมือลา่ง หรอือันเดอร ์เป็นการเลน่ลกูโดยใชแ้ขนทอ่นลา่งของทัง้สองมือบงัคบั หรอืสง่ลกูบอลไป
ยงัทิศทางหรอืต าแหนง่ท่ีตอ้งการ 

สกายบุ๊ค (2559) ใหค้วามหมายของการเลน่ลกูสองมือลา่ง หมายถึง การใช้
มือทัง้สองเลน่ลกูบอล โดยการจับหรือประสานมือทัง้สองใหชิ้ดกันกระดูกแขนท่ีติดกันหัวแม่มือ
ตัง้ขึน้เป็นสนั พยายามจัดตน้แขน และนิว้หวัแม่มือเรียงขนานกันแขนเหยียดตึงเป็นท่อนเดียวกัน 
นิว้หวัแม่มือตอ้งเรยีงชิดเสมอกนัไม่ทบักนั 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การเล่นลกูสองมือลา่ง หรือการอันเดอรบ์อล
หมายถึง การรบั – ส่งลูกโดยใชแ้ขนท่อนล่างเหยียดตรงทัง้สองขา้งในระดับเดียวกัน เพื่อสง่ลูก 
ขา้มตาขา่ยไปยงัทิศทางท่ีตอ้งการ หรอืตัง้บอลใหต้วัเซต (Setter) เพื่อเปิดเกมรุกตอ่ไป 

 
ความส าคัญในการเล่นลูกสองมือล่าง 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2541) กล่าวถึงการเล่นลูกสองมือล่างหรือลูก
อันเดอรว์่า เป็นสิ่งส  าคัญส าหรบัการเล่นวอลเลย์บอล  เพราะเป็นพื ้นฐานของการรบัและรุก  
ถา้หากไม่มีการรบั การรุกไม่เกิดขึน้ เช่น ทีมฝ่ายตรงขา้มเสิรฟ์หรอืตบลกูมา ฝ่ายเรารบัลกูอนัเดอร์
บอลพลาดหรือรบัไม่ได ้การรุกใหล้กูบอลขา้มตาข่ายก็ไม่เกิดขึน้ การเลน่ลกูอันเดอรไ์ดดี้จึงเป็น  
การเปิดเกมรุกท่ีดว้ย ในบางโอกาสจะใชอ้นัเดอรมื์อเดียว 

ทรงศกัด์ิ  เจรญิพงศ ์(2543) กลา่ววา่ การสง่ลกูหรอืลกูมือลา่งเป็นทกัษะการ
เลน่ท่ีมีความส าคญัและใชใ้นการแขง่ขนัมาก ผูเ้ลน่จะตอ้งเลน่ลกูดว้ยมือสองขา้งพรอ้มกนั เพื่อรบั
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และสง่ลกูในเวลาเดียวกัน สว่นใหญ่จะใชท้กัษะเพื่อรบัลกูแรก หรือรบัลกูท่ีมีความรุนแรงท่ีมาจาก
การเสริฟ์ การตบ 

พยงุศร ี ประณีตพลกรงั (2547, น. 120) กลา่ววา่ ความส าคญัของการสง่ลกู
การเลน่ลกูสองมือลา่ง ว่าเป็นทกัษะพืน้ฐานการเตรยีมพรอ้มในการรบัลกู ท่ีส  าคญัมากอย่างหนึ่ง
ในการเลน่วอลเลยบ์อล เพราะตอ้งใช่ประกอบการเลน่ในการรบัและสง่ลกูบอล 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การเล่นลกูสองมือลา่ง หรือการอันเดอรบ์อล 
มีความส าคัญประการหนึ่ง เพราะเป็นทักษะพื ้นฐานอันดับต้นๆของการเล่นหรือแข่งขัน  
กีฬาวอลเลยบ์อล ซึ่งการเลน่มีกระบวนการเป็นขัน้ตอนจากงา่ยไปยาก จากทกัษะงา่ยๆไปสูท่กัษะ
ท่ีมีความซับซ้อน ในการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลเรามีโอกาสไปเจอทีมท่ีมีทักษะท่ีแข็งแกร่ง 
พบเจอเทคนิคท่ีมีความหลากหลาย การเล่นลูกท่ี มีความรุนแรงขึ ้น  โดยเฉพาะการตบ  
ดงันัน้การรบัลกูแรก หรือการเลน่ลกูแรกจึงมีความส าคญัเป็นอันดบัแรก เพราะการเลน่ลกูสองมือ
ลา่งท่ีดีนัน้ จะน าไปสูก่ารเปิดเกมรุกและสง่ผลท่ีดีตอ่ทีมในการเกมการแขง่ขนั 

 
ท่าเตรียมพร้อมของร่างกายในการเล่นลูก 2 มือล่าง 

สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ , สุวิมล ตั้งสุจพจน์, และ พิทักษ์วงค์ (2546) 
กลา่วถึง ลกัษณะการยืนท่าเตรียมพรอ้มไว้ว่า ผูเ้ล่นตอ้งยืนแยกเทา้ทัง้สองขา้งโดยการใหเ้ทา้ใด
เท้าหนึ่งอยู่หน้าเล็กน้อย และห่างกัน 1 ช่วงไหล่  ย่อเข่าและขาท่อนล่างและท่อนบนท ามุม
ประมาณ 90 องศา กม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย ใหน้  า้หนกัตัวอยู่บนปลายเทา้ทัง้สอง แขนทัง้สอง
ขา้งงอเลก็นอ้ยอยูข่า้งล  าตวั เม่ือเคลื่อนท่ีเขา้ไปหาลกูแขนจะตอ้งเหยียดตงึไปขา้งหนา้ 

พรรณิภา  กาวิละ (2556) กล่าวถึง การฝึกหัดท่าการยืนเตรียมพรอ้ม 
ในการเลน่วอลเลยบ์อลเป็นขอ้ๆ ดงันี ้

1. อยู่ในลกัษณะการทรงตวัย่อเขา้ใหต้  ่าลง โดยใหล้  าตวัตัง้ตรง อย่าให้
ล  าตวัล  า้หรอืโลต้วัไปขา้งหนา้มาก 

2. เทา้ทัง้สองยืนคู่ขนาน ห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล ่หรือยืนเทา้ใดเทา้
หนึ่งอยูห่นา้อีกเทา้หนึ่งอยูห่ลงัก็ได ้(คามความถนดั) 

3. ใหน้  า้หนกัอยู่บนเทา้ทัง้สองขา้ง ถ้ายืนในลกัษณะเทา้ใดเทา้หนึ่งอยู่
ดา้นหนา้ใหน้  า้หนกัตวัลงท่ีเทา้หนา้ ซึ่งใชเ้ป็นเทา้หลกั แขนทัง้สองขา้งอยู่ขา้งล  าตวั ยกมือทัง้สอง
ขึน้เหนือเขา่ 
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4. การยืนตอ้งยืนดว้ยปลายเทา้เสมอ เพื่อความคลอ่งตวัในการเคลื่อนท่ี
สามารถกระท าได้อย่างรวดเร็วท่ีเรียกว่า ลักษณะความพรอ้มในการเคลื่อนท่ีเข้าหาลูกบอล  
ตามองลกูบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 ทา่ยืนเตรยีมพรอ้ม 

ท่ีมา: พรรณิภา  กาวิละ (2556) 
 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า  ท่าเตรียมความพร้อมของร่างกายใน 
การเล่นลูกสองมือล่าง หมายถึง การจัดร่างกายให้ถูกต้องเพื่อการรับ – ส่งบอลสองมือล่าง 
โดยการยืนดว้ยเทา้ทัง้สองขา้งห่างกันเล็กนอ้ยประมาณช่วงไหล ่มีเทา้น าเทา้ตาม ยอ่ตวัลง ล  าตวั
ตัง้ตรงใหร้า่งกายมรความสมดลุ โดยเคลื่อนท่ีเขา้หาบอล ขณะเดียวกนัใหร้วบมือ เหยียดแขนตรง
ทัง้สองขา้งเพื่อตรยีมรบั – สง่บอลในล าดบัตอ่ไป 

 
ลักษณะการเล่นลูกมือล่าง 

1. การประสานมือในการเล่นลูกสองมือล่าง 
การกีฬาแห่งประเทศไทย (2543 : 28 ) กลา่ววา่ การเลน่ลกูอันเดอรด์ว้ย

สองมือตอ้งค านงึถึงการจบัมือ หรอืการใหนิ้ว้หวัแม่มือทัง้สองชิดกนัอย่างแนบแนน่ เพื่อใหแ้ขนทัง้
สองเสมอกันใหก้ารควบคุมลูกเป็นไปตามทิศทางท่ีตอ้งการ ซึ่งวิลเลี่ยม เจ. เนวิลล ์ (William J. 
Neville) ไดเ้สนอแนะการประสานมือเพื่อเลน่ลกูมือลา่งไว ้3 แบบ ดงันี ้
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แบบท่ี 1 แบบซอ้นมือ เป็นวิธีท่ีนิยมเลน่กนัมากโดยเอามือหนึ่งไปวาง
ซอ้นทบัอีกมือหนึ่งแลว้ใหนิ้ว้หวัแม่มือชิดติดกนั 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 3 การประสานมือแบบซอ้นมือ 

ท่ีมา: พรรณิภา  กาวิละ (2556) 
 

แบบท่ี 2 แบบโอบหมัด  ใชมื้อใดมือหนึ่งก าหมดัไว ้แลว้ใชอี้กมือหนึ่ง
โอบหมดั นิว้แม่มือทัง้สองชิดติดกนั 

 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 การประสานมือแบบโอบหมดั 

ท่ีมา: พรรณิภา  กาวิละ (2556) 
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แบบท่ี 3 แบบประสานนิว้ กางนิว้มือทุกนิว้ของทัง้สองมือออกแลว้
น ามาประสานกนั นิว้หวัแม่มือทัง้สองติดชิดกนั 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 การประสานมือแบบประสานนิว้ 

ท่ีมา: พรรณิภา  กาวิละ (2556) 
 

2. จุดสัมผัสบอลของการเล่นลูกสองมือล่าง 
การกีฬาแห่งประเทศไทย (2541)  กล่าวถึงจุดท่ีสมัผัสบอล คือ บริเวณ

ทอ่นแขนดา้นหนา้ทัง้สองแขนพรอ้มกนั ตัง้แตเ่หนือขอ้มือขึน้มาประมาณ 10 เซนติเมตร 
สมพร  โสตถิสุพร (2544) ได้กล่าวถึงจุดท่ีลูกสัมผัสท่ีแขนทั้งสองข้าง  

คือ เหนือข้อมือขึน้มาจากข้อศอกระหว่างระยะ 5 – 12 เซนติเมตร นิ ้วมือขวาจับนิ ้วทั้ง 4  
ของนิว้มือซา้ย นิว้หวัแม่มือขนานกนั 

สรุปไดว้า่ จุดสมัผสับอลในการเลน่ลกูสองมือลา่ง คือ บรเิวณแขนตัง้แตเ่หนือ
ขอ้มือขึน้มาประมาณ 10 เซนติเมตร คือทอ่นแขนดา้นหนา้ทัง้สองแขนพรอ้มกนัๆ  

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 บรเิวณท่ีแขนสมัผสัลกูบอล 

ท่ีมา: พรรณิภา  กาวิละ (2556) 
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3. หลักส าคัญในการเล่นลูกสองมือล่าง 
สมชาย ประเสริฐศิริพันธ์ และคนอ่ืน ๆ (2546) ไดส้รุปถึงหลกัส  าคัญใน

การเลน่ลกูหรอืตัง้ลกูบอลสองมือลา่งไว ้ดงันี ้
1. ใหเ้คลื่อนท่ีเขา้หาลกูบอลโดยเรว็ โดยใหเ้ทา้ใดเทา้หนึ่งอยู่ขา้งหนา้

โดยน า้หนกัตวัอยู่บนปลายเทา้ โนม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย จับมือทัง้สองตามความถนดั แขนทัง้
สองขา้งเหยียดตงึ 

2. เม่ือลูกบอลลอยมาใกล ้ใหใ้ช้แขนทัง้สองปะทะกับลูกบอลพรอ้ม
กบัเหยียดแขนทัง้สองขา้งขึน้ 

3. แขนทัง้สองขา้งไม่ควรยกสงูขึน้ไป ตาควรมองลกูบอลตลอดเวลา 
พยุงศรี  ประณีตพลกรงั (2547) ไดก้ล่าวถึงหลกัการของลูกส่งมือล่าง  

ดงันี ้
1. การยืนให้เท้าทั้งสองเสมอหัวไหล่ ย่อเข่าและสะโพกลงอยู่ใน

ลกัษณะเดียวกบักบัเทา้ 
2. หันปลายเท้าเข้าหากัน เปิดสน้เท้าเล็กนอ้ย โน้มตัวไปขา้งหน้า

พอประมาณ จบัมือประสานกนัใหแ้นน่ 
3. ยกหัวไหล่ขึน้แลว้โนม้ตัวไปขา้งหนา้ยื่นแขนไปขา้งหนา้เหนือพืน้

ท ามมุประมาณ 45 องศา แขนเหยียดตงึ จดัแขนทัง้ของขา้งใหอ้ยูใ่นโคนขาดา้นใน 
4. ลกูบอลกระทบที่ทอ่นแขนดา้นลา่งทัง้สองขา้งเทา่ๆกนั 
5. สมัผสัลกูบอลใหม้ั่นคง ยกตวัสง่แขนดนับอลไปชา้งหนา้ 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 หลกัการสง่ลกูมือลา่ง 

ท่ีมา: พรรณิภา  กาวิละ (2556, น. 50) 
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จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า  หลักส  าคัญในการเล่นลูกสองมือล่าง
หมายถึง  เม่ือลูกบอลลอยเขา้มา ตาจ้องท่ีลูก และเคลื่อนท่ีเขา้หาลูกด้วยความรวดเร็วพรอ้ม
ประสานมือ เหยียดแขนตรงทัง้สองขา้งสมัผสับอลพรอ้มๆกันบรเิวณแขนทอ่นลา่งตัง้แตเ่หนือขอ้มือ
ขึน้มาประมาณ 10 เซนติเมตร พรอ้มสง่ตวัตัง้แต่เทา้ ล  าตวั แขนไปยงัทิศทางท่ีตอ้งการ และยงัคง
ตอ้งทรงตวัใหม้ั่นคง เพื่อท าการเลน่ในลกูต่อไป 

 
2.1.2 การเล่นลูกมือบนหรือการเซต (Set Up) 

การเล่นลูกมือบน หรือเรียกว่า การเซต เป็นการเล่นลูกบอล ต่อจากการเสิรฟ์  
และลกูอ่ืนๆ จากฝ่ายตรงขา้มบริเวณแดนของตนเอง จุดประสงคเ์พื่อสง่ต่อใหเ้พื่อนรว่มทีมท่ีเป็น
ตวัตบ ตีไปยงัแดนตรงขา้ม ซึ่งมีผูใ้หค้วามหมายการเลน่ลกูมือบน ไวด้งัเช่น 

ทรงศักด์ิ  เจริญพงศ์ (2543) กล่าวว่า การเซตเป็นการเล่นลูกด้วยนิ ้วมือ 
ทัง้สอง โดยจะเป็นการเซตเพื่อรบัลูกเซตส่งใหเ้พื่อนรว่มทีมหรือเซตเพื่อรุกก็ตาม ผูเ้ซตจะตอ้ง
กระท าโดยไม่มีการพกัลกูอยูใ่นมือขณะนาที  และตอ้งถกูลกูบอลดว้ยนิว้มือทัง้สองมือพรอ้มๆ กัน 
การเซตเป็นวิธีการส่งลูกท่ีแม่นย าท่ีสุด ดังนัน้การเล่นลูกระดับสูง จึงนิยมใช้การเซตเพื่อส่งลูก 
ใหเ้พื่อนรว่มทีมท าการรุกตอ่ไป 

พยุงศรี  ประณีตพลกรงั (2547) กล่าวว่า การเล่นลูกมือบนหรือการเซต 
คือ การเลน่ลกุบอลเหนือศีรษะ ดว้ยนิว้มือทัง้สองขา้งท่ีสง่บอลไปตามทิศทางท่ีตอ้งการเป็นทกัษะ 
ท่ีส  าคญัประกอบกาเลน่ท่ีจะรุก 

รุง่อรุุณ  เหลา่รนิทอง (2550) กลา่วถึง ความหมายของการเซตวา่ เป็นทกัษะ
หนึ่งของการเลน่ลกูมือบน การเซตมีจุดหมาย เป็นการเตรียมพรอ้มท่ีเป็นการเลน่เกมรุก หรือเพื่อ
สง่ลกูบอลใหข้า้มตาข่ายไป ในเขตเซตนัน้ผูเ้ซต (Setter) จะเซตหรือตัง้หรือแตะ ชูลกูบอลใหล้อย
ขึน้สงู เพื่อสง่ลกูบอลไปยงัผูเ้ลน่อีกคนหนึ่ง ในทีมเดียวกนัท าหนา้ท่ีเป็นผูต้บบอล ใหต้บลกูบอลให้
ลงพืน้สนาม ซึ่งเป็นการเลน่เกมท่ีรุนแรงต่อไป โดยทั่วไปการเซตมักจะกระท าบริเวณใกลต้าข่าย 
โดยผูเ้ซตจะตัง้ลกูบอลใหล้อยอยู่สงูกว่าตาข่าย เพื่อผูต้บบอลจะไดว้ิ่งเขา้มา แลว้กระโดดลอยตวั
ขึน้ตบลกูตอ่ไป 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า  การเล่นลูกมือบนหรือการเซต เป็นการท่ีผูเ้ล่น 
ในทีมโดยเฉพาะตัวเซต (Setter) ส่งลูกใหแ้ก่ผูเ้ลน่ในฝ่ายตนเองเพื่อท าการตบ หยอด หรืออ่ืนๆ 
ไปยังฝ่ายตรงขา้มเพื่อท าคะแนน โดยใช้นิว้มือทัง้สองขา้งหรือขา้งเดียวในลกัษณะการส่งบอล 
ท่ีมีความหลากหลายไปยงัทิศทางท่ีตอ้งการ เพื่อใหผู้เ้ลน่เปิดเกมรุกบอลไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
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ท่าทางและต าแหน่งของร่างกาย 
1. กางนิว้มือทกุนิว้ยกขึน้เหนือศีรษะ มือทัง้สองหา่งกนั 5 - 10 เซนติเมตร 
2. ขอ้มือ แขน และขอ้ศอกงอเล็กนอ้ย ยกขึน้ล  า้ไปดา้นหนา้ในระดบัสายตา

ใบหนา้เงยขึน้ สายตาจบัจอ้งอยูท่ี่ลกูบอล 
3. นิว้ท่ีกางออกงอเล็กนอ้ย มือทัง้สองขา้งจะมีลกัษณะเป็นอุ้ง นิว้หวัแม่มือ

อยูใ่กลก้บัหนา้ท่ีสดุ นิว้กอ้ยอยูห่า่งท่ีสดุ  ยอ่ตวัอยูใ่นลกัษณะการทรงตวั  (สกายบุ๊ค, 2559) 
วิธีการปฏิบัติ การเล่นลูกมือบนในกรณีเมื่อลูกมาเหนือศีรษะ 

1. ผูเ้ล่นยกมือทัง้สองขา้งขึน้เหนือศีรษะในต าแหน่งการเล่นลูกสองมือบน
เคลื่อนท่ีเขา้หาลกูบอล เงยหนา้มองลกูตลอดเวลา 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 8 การเลน่ลกูมือบนในกรณีเม่ือลกูมาเหนือศีรษะ 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
 

2. เคลื่อนท่ีเขา้ไปใตล้กูบอล ทรงตวัใหม้ั่นคง ย่อเข่า ชูมือทัง้สองขา้งเขา้หา 
ลกูบอลเพื่อเลน่ลกูบอล 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 การเลน่ลกูมือบนในกรณีเม่ือลกูมาเหนือศีรษะ 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 



  31 

3. ในจงัหวะท่ีนิว้มือสมัผสัลกูบอล ใหใ้ชบ้รเิวณนิว้ดา้นในเกือบทัง้หมดสมัผสั 
ลูกบอล โดยผ่อนแรงกระแทกของลูกบอลใหล้ดลง ขณะเดียวกันใหเ้กร็งนิว้มือ ขอ้มือ ขอ้ศอก  
สง่แรงจากเทา้ ล  าตวั ขอ้ศอก ขอ้มือ และนิว้ไปยงัลกูบอล 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 การเลน่ลกูมือบนในกรณีเม่ือลกูมาเหนือศีรษะ 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
 

4. ภายหลงัการสง่ลกูบอลพน้มือไปแลว้ใหส้ง่แรงตามทิศทางของลกูบอลไป 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 การเลน่ลกูมือบนในกรณีเม่ือลกูมาเหนือศีรษะ 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า  การเลน่ลกูมือบน หรือการเซต (Set Up) ถือเป็น
ทกัษะส าคัญประการหนึ่งในการเลน่กีฬาวอลเลยบ์อล ซึ่งผูเ้ล่นตอ้งเรียนรูห้ลกัและวิธีการเซตท่ี
ถกูตอ้ง ตัง้แตก่ารใชแ้รงสง่ จากการยอ่ตวั ล  าตวั แขน จนกระทั่งสง่แรงออกจากนิว้มือ ควรฝึกอยา่ง
เป็นขัน้เป็นตอน ทัง้นีก็้เพื่อเกมการรุกในแตล่ะครัง้ท่ีตอ้งใชท้กัษะการเซตเพื่อสง่บอลขา้มตาขา่ยไป
ยงัฝ่ังตรงขา้ม หรอืตัง้บอลใหก้บัผูเ้ลน่ในทีมในเพื่อท าเกมรุกตอ่ไป 
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2.1.3 การเสิรฟ์ (Serve) 
ทรงศักด์ิ  เจริญพงศ์ (2542) ได้กล่าวถึง การเสิรฟ์ไว้ว่า เป็นการน าลูกเข้าสู ่

การเล่นโดยผู้เล่นต าแหน่งหลงัขวา ดว้ยการตีลูกบอลด้วยมือข้างหนึ่งหลังจากผู้เสิรฟ์ได้โยน  
หรอืปลอ่ยลกูหลงัการเสริฟ์โดยทั่วไปไม่วา่จะเป็นการยืนเสริฟ์ หรือการกระโดดเสิรฟ์จะสามารถท า
คะแนนไดก้บัทีมไดอี้กวิธีหนึ่ง 

นยันา  บุพวงษ์ (2540) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การเสิรฟ์ หมายถึง การเริ่มเล่น
หรือเริ่มการแข่งขันด้วยการส่งลูกบอลเพื่อท่ีจะให้เขา้ไปยังแดนของคู่แข่งขัน โดยมีผูเ้ล่นท่ีอยู่
ต  าแหนง่ขวาดว้ยการสง่ลกูแบบตา่งๆภายในเขตเสริฟ์ท่ีก าหนดไว  ้

บุญยงค ์ บุญฟัก (2544) กลา่วสรุปว่า การเสริฟ์เป็นการสง่ลกูบอลไปยงัฝ่ายตรง
ขา้มดว้ยมือขา้งหรอืแขนขา้งใดขา้งหนึ่ง โดยค านงึถึงเปา้หมายและประสทิธิภาพในการเสริฟ์ 

สกายบุ๊ค (2559) กลา่วว่า การเสริฟ์ หมายถึง การสง่ลกูเขา้สูก่ารเลน่โดยผูเ้ลน่ท่ี
อยูใ่นต าแหน่งแดนหลงัขวาท าการเสริฟ์ในเขตเสิรฟ์ และเสริฟ์โดยใชมื้อขา้งหนึ่ง เช่น สน้มือ อุง้มือ 
ก าหมดั เป็นตน้ ตีบอลใหข้า้มตาขา่ยเขา้ไปยงัแดนของผูแ้ขง่ขนั การเสริฟ์มีความส าคญัตอ่การเลน่
มาก เพราะคะแนนท่ีไดจ้ะไดจ้ากการเป็นฝ่ายเสิรฟ์เท่านัน้ หากเสิรฟ์เสียจะเสียสิทธ์ิการเสิรฟ์ 
และ หมดโอกาสท่ีจะไดค้ะแนนในครัง้นัน้ 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การเสิรฟ์ หมายถึง การท่ีผู ้เล่น ต าแหน่งท่ี 1  
(หลงัขวา) น าลกูเขา้สู่การแข่งขนัหลงัจากไดย้ินสญัญาณนกหวีดเริ่มเกมการแข่งขนั ดว้ยมือขา้ง  
ท่ีถนดัโดยการใชส้น้มือ อุง้มือ ก าหมัด เป็นตน้ โดยปลอ่ยบอลขึน้จากมือขา้งท่ีไม่ถนดั ในลกัษณะ
การยืน การกระโดด เพื่อสง่บอลขา้มตาขา่ยไปยงัฝ่ายตรงขา้มซึ่งเป็นโอกาสในการท าคะแนน   

 
ลักษณะของการเสิรฟ์ 

การเสริฟ์โดยทั่วไปแบง่ออกเป็น  2 ลกัษณะใหญ่ๆ คือ 
1. การเสิรฟ์ลูกมือล่าง (Underhand Serve) ผู้เสิรฟ์ยืนทรงตัวโดยวางเท้า 

ท่ีไม่ถนัด (โดยมากเป็นเทา้ซา้ย) ไวข้า้งหนา้ น า้หนกัตวัเฉลี่ยอยู่ทัง้สองเทา้ หรืออาจหนกัมาทาง
เท้าหลงัเล็กนอ้ย ย่อเข่าพอสมควร มือซา้ยกางนิว้ออกถือลูกบอลไวข้า้งหนา้ ตามองท่ีลูกบอล
ตลอดเวลา 
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ภาพประกอบ 12 การเสริฟ์มือลา่งแบบก ามือ 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
 

การเตรียม  มือขวาท่ีจะใชตี้ลกูบอลเงือ้ไปขา้งหนา้ เกรง็มือใหแ้ข็ง นิว้ชิด
ติดกนั จะแบหรอืก ามือก็ได ้แตใ่นท่ีนีเ้สนอแนะใหใ้ชว้ิธีก ามือ (ดงัภาพประกอบท่ี 12) เพื่อใชส้น้มือ
ตีกระแทกบงัคบัลกูบอลไป เพราะสว่นของสน้มือหนา และแข็งแรงกวา่สว่นอ่ืน ท าใหตี้บอลไดไ้กล
และไม่เจ็บมือ 

วิธีการปฏิบติั  
1. เหวี่ยงแขนแลว้หงายมือท่ีจะตีลูกบอลให้เฉียดดา้นขา้งของ

ล  าตวัไปมาหลายๆครัง้เพื่อใหเ้กิดความช านาญ โดยเหวี่ยงแขนไปดา้นหนา้ใหโ้ดนใตล้กูบอลค่อน
มาทางดา้นหลงัเลก็นอ้ย พรอ้มกบัยอ่ตวัโยกหาจงัหวะ 

2. ในจังหวะท่ีโยนลูกบอลขึน้เพื่อจะตีลูก ใหเ้หวี่ยงแขนไปขา้ง
หลงั เม่ือเริ่มเหวี่ยงแขนมาขา้งหนา้ ใหย้อ่ตวัตามจงัหวะของแขนท่ีเหวี่ยงไป 

3. ลูกบอลไม่ควรโยนสูง เพราะควบคุมยาก ควรโยนระดับเอว
ของผูตี้ เม่ือลกูลอยน่ิงจะเป็นจงัหวะเดียวกบัท่ีแขนเหวี่ยงมาตีลกู 

4. ในจงัหวะท่ีมือกระทบลกูตอ้งเกรง็ใหมื้อแข็ง  พยายามตีใหถู้ก
กึ่งกลางลกูคอ่นขา้งใตเ้ล็กนอ้ย สง่แรงผา่นไปโดยเหวี่ยงแขนตามและบิดตวัตามไปดว้ยถา้ตอ้งการ
บงัคบัลกูใหน่ิ้ง เม่ือตีกระทบลกูบอลควรจะยามใหถู้กเฉพาะสน้มือ และควรเกร็งมือไวไ้ม่ใหเ้หวี่ยง
ตามลกูบอลไป (สกายบุ๊ค, 2559) 
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ภาพประกอบ 13 การเสริฟ์มือลา่ง 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
 

2. การเสิรฟ์ลกูมือบน (Over hand Serve) การเสิรฟ์ลกูมือบนเป็นกาเสิรฟ์ท่ี
นิยมมากในปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีไม่ยากนกั ลกูบอลท่ีเสิรฟ์มีความรุนแรงและรบัยากจึงเป็น
ผลดีต่อฝ่ายเสิร ์ฟ เสมอ การฝึกเสิร ์ฟมือบนควรเป็นวิ ธี ฝึกเพื่ อพัฒนาการเล่น เม่ือผู้เล่น  
มีความช านาญการเสริฟ์มือลา่งเป็นอยา่งดีแลว้ 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 14 การเตรยีมเสริฟ์ลกูมือบน 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
 

การเตรียม  ยกลูกบอลขึน้มาทางไหลข่วา (ส  าหรบัผูถ้นดัขวา) ระดบัลูก
บอลอยู่เหนือศีรษะเล็กนอ้ย มือขวาเกร็งนิว้ชิดกันทาบไวบ้นหลังลูกบอล ตามองอยู่ท่ีลูกบอล
ตลอดเวลา ทรงตวัใหม้ั่นคง น า้หนกัตวัควรอยูด่า้นหลงั 
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วิธีปฏิบติั 
1. ย่อตัวเข่างอเล็กน้อย ส่งลูกบิลขึน้ในต าแหน่งท่ี มือขวาจะตี 

ลกูบอลไดส้ะดวก 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 15 การเสริฟ์ลกูมือบน 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
 

2. ขณะท่ีถือลกูบอลอย่างมีสมาธิ มือขวาเงือ้มาขา้งหลงัมากขึน้ 
มือซา้ย (ท่ีโยนลกู) ควรยกไวเ้พื่อช่วยการทรงตวั 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 การเสริฟ์ลกูมือบน 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
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3. จังหวะท่ีลูกบอลลอยขึ ้นเกือบสูงสุดจะเป็นจังหวะเดียว 
กบัมือขวาเงือ้เต็มท่ี พรอ้มๆน า้หนกัตวัถ่ายมาอยูเ่ทา้หลงัเกือบทัง้หมด 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 การเสริฟ์ลกูมือบน 

ท่ีมา:  สกายบุ๊ค (2559) 
 

4. เม่ือลูกบอลหยุดน่ิงแลว้เริ่มตกลง ใหตี้ลูกบอลทางดา้นหลัง
พยายามใหส้น้มือถูกกึ่งกลางลูกบอล โดยใช้แรงส่งจากน า้หนักตวั ก าลงักล้ามเนือ้ทอง หวัไหล ่
แรงเหวี่ยงของมือและแขนสง่ลกูบอลไป  (สกายบุ๊ค, 2559) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 การเสริฟ์ลกูมือบน 

ท่ีมา: สกายบุ๊ค (2559) 
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จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปไดว้า่ ลกัษณะของการเสริฟ์ลกูบอล โดยทั่วไปแบ่งไดเ้ป็น
ลักษณะ คือ การเสิรฟ์ลูกมือล่าง (Underhand Serve) และการเสิรฟ์ลูกมือบน (Overhand 
Serve) การเสิรฟ์มีความสมัพนัธร์ะหว่างปลายเทา้กับทิศทางของบอลท่ีจะเสิรฟ์ออกไป ตลอดจน
วิธีการเสิรฟ์ลกูในแบบตา่งๆ เช่น การเสริฟ์บอลลอยขนานกับพืน้ หรือการเสิรฟ์เหวี่ยงแขนจากขา้ง
ล  าตวัเป็นเสน้โคง้ ฯลฯ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัการน าไปฝึกฝนแก่ผูเ้ลน่ใหเ้กิดทกัษะตอ่ไป 

 
2.1.4 การตบลูกบอล (Hitting) 

การตบลกูวอลเลยบ์อล เป็นทกัษะท่ีต่ืนเตน้มากท่ีสดุ สว่นใหญ่ของผูเ้ลน่จะชอบ
ทักษะนีม้าก ปัจจุบันไดมี้การพัฒนาก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการคิดคน้ พลิกแพลง วิธีใหม่ๆ  
เพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดกั้นของฝ่ายตรงข้าม การตบลูกบอล ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
สมัยใหม่การตบถือว่าเป็นสิ่งส  าคัญประการหนึ่งซึ่งผูต้บตอ้งมีความช านาญ เขา้ใจวิธีการตบท่ี
ถกูตอ้งและมีเทคนิคในการตบลกูเป็นอย่างดีและโดยทั่วไปหากผูต้บมีรูปรา่งสงูใหญ่มีสมรรถภาพ
ทางกายและพืน้ฐานการเลน่ท่ีดี ยอ่มไดเ้ปรยีบผูต้อ่สูเ่ป็นอยา่งมาก 

รุง่อรุุณ  เหลา่รินทอง (2550) ไดเ้สนอแนะวา่ การตบคือ การใชฝ่้ามือ ก าป้ัน  
หรือสน้มือตีลกูบอลท่ีลอยอยู่เหนือตาข่าย ดว้ยความเร็วและแรงใหล้งในแดนฝ่ายตรงขา้ม และ  
ท่ีส  าคัญคือ จะช่วยส่งเสริมผู้เล่นวอลเลย์บอลได้ประสบกับความส าเร็จขั้นสูงสุดกับการเล่น
วอลเลยบ์อล 

ทรงศัก ด์ิ   เจริญพงศ์ (2543) กล่าวถึ ง  การตบลูกวอลเลย์บอลไว้ว่ า 
การตบนัน้ เป็นทักษะท่ีใช้ในการรุกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพท่ีสดุทัง้ผูต้บจะตอ้งมีความสามารถ 
ในการกระโดดไดส้งู ทรงตวัไดดี้ ใชแ้ขนและขอ้มือในการตบลกูไดอ้ยา่งรุนแรง 

พยุงศรี  ประณีตพลกรัง (2547)  สรุปได้ว่า การตบ เป็นทักษะท่ีส  าคัญ 
อยา่งหนึ่งของการรุกในเกมวอลเลยบ์อล ของฝ่ายท่ีไดค้รอบครองบอล 

จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปไดว้า่ การตบ  เป็นการรุกของฝ่ายท่ีไดค้รอบครองลกูบอล 
จากฝ่ายรุกของผูเ้ลน่ทัง้แดนหนา้และแดนหลงั ซึ่งเป็นการกระโดดโดยใชส้ว่นของมือตีบอลอย่าง
เฉียบขาด รุนแรงและรวดเรว็ การตบลกูบอลเป็นวิธีการรุกท่ีรุนแรงของฝ่ายท่ีครอบครองลกูบอลลกู
ตบท่ีประสบผลส าเร็จตอ้ง  มาจากลกูจงัหวะแรกและจังหวะท่ีสองท่ีสมัพนัธ์กนั  อานุภาพของลกู
ตบยงัขึน้อยู่กับความแรงของลกู  รวมทัง้ความเร็วและความคลอ่งตวัและท่าทางท่ีใชต้บลกูของผู้
เล่น  การตบลูกบอลจึงมีเทคนิคและวิธีการค่อนข้างสลับซับซ้อนหลายขั้นตอนท่ีผสมผสาน
ตอ่เน่ืองกนั 
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ฉัตรชัย  แฝงสาเคน และ เสรี  สวุรรณภกัด์ิ (2549) กลา่วถึง หลกัการตบส าคัญ  
5  ประการ  ดงันี ้

1. ท่าเตรียม ท่าทางการเตรียมพรอ้มท่ีจะตบลกูบอล โดยยืนแยกเทา้ทัง้สอง
ออกตามธรรมชาติ งอเขา้ทัง้สองเล็กนอ้ย โลต้วัไปขา้งหนา้พอสมควร ตามองท่ีลกูบอลตลอดเวลา
เตรยีมพรอ้มท่ีจะวิ่งไปยงัทิศทางตา่ง ๆ  

2. การวิ่ง การวิ่งเป็นการเพิ่มแรงใหก้ระโดดไดสู้งขึน้ และเป็นการเลือกจุด
และจงัหวะของการกระโดดท่ีเหมาะสมก่อนท่ีจะออกวิ่งผูต้บตอ้งคิดคาดคะเนตัง้แต่เม่ือเห็นเพื่อน
ร่วมทีมรับลูกบอลจังหวะแรกท่ีส่งไปยังคนเซต โดยค านวณระยะทาง ทิศทาง ความเร็ว 
ความโคง้ และจุดตกของลกูบอล จากการเซตลกูจังหวะท่ีสอง เม่ือคาดคะเนสิ่งตา่งๆ ดงักลา่วแลว้
ก็พรอ้ม ท่ีจะออกวิ่งการวิ่งเรว็หรอืชา้จ านวนกา้วมากหรอืนอ้ยเพียงใดก็ตามแต่จุดมุ่งหมายเพื่อวิ่ง
ไปกระโดดขึน้ ดงันัน้ ถา้จังหวะของการวิ่งไม่ดี จะท าใหก้ารกระโดดไม่ดีตามไปดว้ยจังหวะ  และ
ทิศทาง ของการวิ่งจึงขึน้อยูก่บัความเรว็ ความชา้ และความสงูของลกูบอลดว้ย เน่ืองจากความเร็ว
ในการวิ่งของแตล่ะคนแตกต่างกนั  เวลาในการเริ่มออกวิ่งจึงแตกตา่งกัน ผูท่ี้เคลื่อนไหวชา้ควรออก
วิ่งใหเ้รว็ คนท่ีเคลื่อนไหวเรว็อาจเริ่มวิ่งชา้ๆ ก่อน 

3. การกระโดด จุดมุ่งหมายของการกระโดดเพื่อสรา้งความสงู สิ่งท่ีจะช่วยให้
เกิดแรงส่งให้ลอยตัวสูงขึน้ อีกก็คือ การเหวี่ยงแขน สปริงข้อเท้า การยืดล  าตัว มุมของเข่า 
คือก่อนการกระโดดเขา่ตอ้งงอเล็กนอ้ย โนม้ตวัไปขา้งหนา้ เหวี่ยงแขนทัง้สองขา้งไปขา้งหนา้เหยียด
ตัวขึน้พรอ้มกับใช้แรงสปริงจากข้อเท้ากระโดดขึน้ การกระโดดใช้ทั้งปลายเท้า และสน้เท้า 
การกระโดดด้วยปลายเท้า ใช้เม่ือตบลูกเร็วหรือลูกสั้นหรือลูกใกล้ตาข่าย ส่วนการกระโดด 
ดว้ยสน้เทา้การลอยตวัจะสงูกวา่ จึงใชเ้ม่ือตบลกูไกลหรอืลกูหา่งตาขา่ย 

4. การเหวี่ยงแขน นอกจากจะช่วยให้มีแรงส่งตัวลอยขึน้แลว้ ยังช่วยให ้
การทรงตัวดีโดยบังคับไม่ให้ตัวพุ่งไปข้างหน้า  และช่วยให้ลอยตัวอยู่กลางอากาศได้นาน 
การเหวี่ยงแขนใหก้ ามือหลวมๆ กางแขนออกเล็กนอ้ย อย่าเหวี่ยงแขนไปขา้งหลงัมากเกินไปเพราะ
จะท าใหก้ารเหวี่ยงแขนไปขา้งหนา้ชา้ลง และจะตอ้งเหวี่ยงแขนทัง้สองขา้งขึน้อย่างรวดเร็วโดย
เหยียดแขนด้านซ้ายไปข้างหน้าเหมือนกับจะจับลูกบอล ให้ข้อศอกขวาอยู่หลังใบหูขวา 
แอ่นล  าตัวไปข้างหลังแขนขวาเหยียดตรงไปตบลูกบอลด้วยฝ่ามือและข้อมือของแขนขวา 
โดยหกัขอ้มือและเหวี่ยงล  าตวัโคง้ไปขา้งหนา้ 
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5. การลงสงูพืน้ เน่ืองจากขณะตบลกูบอล ผูต้บจะยกไหลข่วาขึน้สงูกว่าไหล่
ซา้ย (ผูต้บลกูบอลดว้ยมือขวา) ดงันัน้ ขณะลงสูพ่ืน้เทา้ซา้ยมักจะลงสูพ่ืน้ก่อน ท าใหเ้ทา้ซา้ยตอ้ง
รบัน า้หนกัมากเกินไป จึงท าใหข้อ้เขา่ไดร้บับาดเจ็บ จึงควรฝึกหดัลงสูพ่ืน้ดว้ยเทา้คูแ่ละลงสูพ่ืน้ดว้ย
ปลายเทา้ในลกัษณะทิง้ย่อ คือ เอาปลายเทา้ลงสูพ่ืน้พรอ้มกบังอเข่าพบัตวัลงเลก็นอ้ยเม่ือลงสูพ่ืน้
แลว้ใหอ้ยูใ่นทา่เตรยีมพรอ้มท่ีจะเลน่ลกูบอลตอ่ไป 

จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปไดว้่า การตบ (Hitting) เป็นทกัษะท่ีน่าดูมากท่ีสดุในเกม
การเลน่วอลเลยบ์อล ผูท่ี้ตบเก่งในทีมจะมีลกัษณะท่ีเด่นมาก ก่อนท่ีจะมีทกัษะการตบท่ียอดเยี่ยม
ตอ้งผา่นกระบวนการฝึกฝนทกัษะเบือ้งตน้มา รวมถึงประสบการณใ์นการใชท้กัษะการตบมาโดย
ตลอด จนกระทั่งเกิดทกัษะท่ีมีความเช่ียวชาญ ช านาญการจนกระทั่ งเป็นผูเ้ลน่ท่ีส  าคญัมากของ
ทีมคนหนึ่ง  ทกัษะการตบเป็นกระบวนการท่ีคอ่ยเป็นคอ่ยไปเริ่มตัง้แต ่การใชมื้อตบลกูบอลใหเ้ต็ม
มือ การใชแ้รงเหวี่ยงจากแขน การใชแ้รงจากล าตวั จงักวะการกา้วเทา้ ฯลฯ เป็นตน้ ซึ่งกระบวนการ
ตา่งๆท่ีกลา่วมานัน้ ผูเ้ลน่ตอ้งท าการฝึกฝนเพื่อน าไปพฒันาผลสมัฤทธ์ิของทีมตอ่ไป 

 
2.1.5 การสกัดก้ัน (Blocking) 

พยุงศรี  ประณีตพลกรงั (2547)  ไดเ้สนอแนะว่า การสกัดกัน้เป็นวิธีการป้องกัน
หรือยบัยัง้การรุกจากฝ่ายตรงขา้ม เพื่อไม่ใหล้กูมาตกในแดนของตน และเป็นเทคนิคการรุกท่ีน่า
กลัวถ้าสกัดกั้น มีป ระสิท ธิภาพ  ผู้ เล่น ท่ี เล่นอยู่ ในแดนหน้า เท่านั้น ท่ี เป็ นผู้ร ับ ผิดชอบ  
ตอ้งเตรยีมพรอ้มท่ีจะกระโดดและยกมือทัง้สองขึน้เหนือตาขา่ยเพื่อปอ้งกันทิศทางการตบบอลของ
ฝ่ายตรงขา้มมาตกยงัฝ่ายตน 

อภิศักด์ิ  ข  าสุข (2544) กล่าวว่า การสกัดกั้น หมายถึง การกระโดดขึน้เพื่ อ
ปอ้งกนัมิใหฝ่้ายตรงขา้มตีหรือเลน่ลกูบอลมายงัฝ่ายตรงขา้มงา่ย และเป็นวิธีการตัง้รบัท่ีดีท่ีสดุใน
กีฬาวอลเลยบ์อล ดงันัน้ ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีสกัดกัน้ไดดี้ จะตอ้งมีความสามารถเอือ้มมือล  า้ไปในแดน
ฝ่ายตรงขา้มได ้

ชาญฤทธ์ิ  วงษป์ระเสริฐ และ ทรงศกัด์ิ  เจรญิพงศ ์(ม.ป.ป) ไดแ้ปลการการสกัด
กัน้จากกติกาการแข่งขนัวอลเลยบ์อล ขอ้ท่ี 14  ฉบบั พ.ศ. 2552 – 2555  คือ การเลน่โดยผูเ้ลน่ท่ี
อยูติ่ดตาขา่ย ยื่นมือขึน้สงูกว่าระดบัตาข่ายท าการปอ้งกันลกูบอลจากฝ่ายตรงขา้ม ผูเ้ลน่แถวหนา้
เท่านัน้ท่ีไดร้บัอนุญาตใหท้  าการสกัดกัน้โดยสมบูรณไ์ด ้โดยขณะท่ีถูกลกูบอลนัน้สว่นของรา่งกาย
ตอ้งอยูเ่หนือขอบบนสกุของตาขา่ย 
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ฉัตรชัย  แฝงสาเคน และ เสรี  สุวรรณภักด์ิ (2549) การสกัดกัน้ หมายถึง  การยื่น
อวยัวะสว่นใดสว่นหนึ่งของรา่งกายท่ีอยูเ่หนือเอวขึน้มาขึน้ไปใหพ้น้ระดบัของตาขา่ย เพื่อกีดขวาง
การเคลื่อนท่ีขา้มตาขา่ยของลกูบอลซึ่งถูกสง่มาจากแดนตรงขา้ม  และการท่ีจะนบัว่าเป็นการสกัด
กัน้ของผูเ้ลน่ไดน้ัน้  จะตอ้งพิจารณาสว่นประกอบตา่ง ๆ  ดงันี ้

1. ขณะท่ีผูส้กดักัน้สมัผสัลกูบอล ตอ้งมีอวยัวะสว่นใดสว่นหนึ่ง ของผูส้กดักัน้อยู่
เหนือขอบบนของตาขา่ย  

2. ผูเ้ลน่ท่ีจะสกดักัน้ จะตอ้งเป็นผูเ้ลน่ท่ีมีต าแหนง่การเลน่อยูใ่นแดนหนา้ เทา่นัน้ 
3. การสกดักัน้ จะกระท าไดบ้รเิวณตาขา่ยหรอืใกลเ้คียงกบัตาขา่ยเทา่นัน้ 
4. การสกดักัน้ จะกระท าไดใ้นระหวา่งเสาอากาศเทา่นัน้ 
5. การสกดักัน้สามารถกระท าไดก้บัการสง่ลกูขา้มตาขา่ยมา ของคูต่่อสูท้กุกรณี

(ยกเวน้ลูกเสิรฟ์) ลกัษณะของการสกัดกั้น การทรงตัวบนพืน้ ผูท่ี้จะสกัดกั้นยืนแยกเทา้ ห่างกัน
ประมาณ 1 ช่วงไหล่ ยกมือทัง้สองขึน้ระดับไหล่ ล  าตัวตรง หย่อนเข่าลงเล็กนอ้ย สายตามอง
ทิศทางลกูบอลและคนท่ีวิ่งเขา้ตบการกระโดด ย่อตวัลงอีกเล็กนอ้ย แลว้พุ่งมือทัง้สองขึน้เหนือตา
ขา่ยพรอ้มกับถีบเทา้ขึน้จากพืน้อย่างแรง ลอยตวัขึน้ในแนวด่ิง ตามองลกูบอลและคนตบ เหยียด
แขนทั้งสองขึน้เกือบชิดใบหู กางนิว้ทั้งห้าออกจากันให้มากท่ีสุด โดยการเกร็งนิว้เม่ือสกัดกั้น  
แลว้ใหก้ลบัลงสูพ่ืน้โดยวิธีทิง้ย่อหยอ่นเขา่ลงพืน้พรอ้มกนัทัง้สองเทา้ แลว้รบียอ่ตวัเตรยีม ท่ีจะเลน่
ลกูตอ่ไปทนัที 

จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปไดว้่า การสกดักัน้ (Blocking) หรอืท่ีเรียกอีกอยา่งหนึ่งว่า 
การบล็อก (Blocking) เป็นการกระโดดสดุตวัเหนือตาข่ายและเหยียดแขนใหส้ดุ โดยใชฝ่้ามือทัง้
สองขา้ง สกัดกัน้เพื่อไม่ใหล้กูท่ีท าการตีจากฝ่ายตรงขา้มตกลงมาสูแ่ดนของตนเอง เป็นทกัษะท่ี
ตอ้งฝึกฝนจงัหวะในการสกดักัน้ใหถ้กูตอ้ง มิฉะนัน้ความเสยีกายจะเกิดขึน้กบัฝ่ายของตนเอง และ
น าไปสูก่ารพา่ยแพใ้นท่ีสดุ 

 
2.2 กติกาวอลเลยบ์อล 

มนูญ  หอ้งสขุ (2546)  สามารถสรุปกติกากีฬาวอลเลยบ์อล แบง่ออกเป็นดา้นต่างๆ
ไดด้งันี ้  

2.2.1 การแข่งขัน   
2.2.1.1 ใช้การเสี่ยงเลือกเสิรฟ์หรือเลือกแดน ถ้าต้องแข่งในเซตตัดสิน 

และท าการเสี่ยงใหม่อีกครัง้ก่อนการแข่งขัน แต่ละทีมจะท าการอบอุ่นร่างกายท่ีตาข่ายได  ้
3 – 5 นาที  ถา้ทัง้  2  ทีมตกลงท าการอบอุ่นรา่งกายพรอ้มกนัท่ีตาขา่ยได ้6 – 10 นาที 
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2.2.2 การได้คะแนน การชนะแต่ละเซต การชนะการแข่งขันแต่ละนัด 
2.2.2.1 ทีมท่ีชนะในการเล่นลูก จะได้ 1 คะแนน (Rally Point System) 

เม่ือทีมท่ีเป็นฝ่ายรบัลกูเสิรฟ์ชนะการเลน่ลกูจะได ้1 คะแนน และไดส้ิทธ์ิท าการเสิรฟ์ผูเ้ลน่ทีมนัน้
ตอ้งหมนุตามเข็มนาฬิกา 1 ต  าแหนง่ ทีมท่ีท าได ้25 คะแนนก่อน และมีคะแนนน าทีมตรงขา้มอยา่ง
นอ้ยท่ีสดุ  2 คะแนน จะเป็นทีมชนะในการแขง่ขนัเซตนัน้ ในกรณีท่ีได ้24 คะแนนเทา่กนั จะตอ้งท า
การแข่งขนัไปจนกว่าจะมีคะแนนน าทีมตรงขา้ม 2 คะแนน เช่น 26 : 24 หรือ 27 : 25 ทีมท่ีท าได ้
3เซต เป็นทีมท่ีชนะในการแข่งขันนัดนั้น ในกรณีท่ีได้เซตเทากัน 2 : 2 การแข่งขันเซตตัดสิน 
(เซตท่ี 5)จะแขง่ขนักนั 15 คะแนน และตอ้งมีคะแนนน าอีกทีมหนึ่งอยา่งนอ้ยท่ีสดุ 2 คะแนน 

2.2.3 ต าแหน่งของผู้เล่น 
2.2.3.1 ในการแข่งขันต้อ งมีผู้ เล่นในสนาม  6 คน  มีผู้ เล่นส  ารองอยู่ 

นอกสนาม 6 คน ผูฝึ้กสอนตอ้งแจง้จ านวนต าแหน่งหมายเลขของผูเ้ลน่ในสนามส่งใหผู้ต้ดัสินท่ี 2
หรอื ผูบ้นัทกึการแขง่ขนั 

2.2.3.2 ขณะท าการเสิรฟ์ ผู ้เล่นต้องอยู่ในแดนของตนเอง ผูเ้ล่นแถวหน้า 
3 คน แถวหลังแต่ละคนจะต้องอยู่ด้านหลังของคู่ของตนท่ีเป็นผู้เล่นแถวหน้า เม่ือเสิร ์ฟ  
ลกูบอลออกไปแลว้ ผูเ้ลน่สามารถเคลื่อนท่ีไปอยูใ่นต าแหนง่ใดก็ไดใ้นเขตสนามของตน 

2.2.3.3 การเล่นผิดต าแหน่งจะเป็นฝ่ายแพ้ในการเล่นครัง้นั้น การหมุน
ต าแหนง่ตอ้งหมนุตามเข็มนาฬิกา 

2.2.4 การเปล่ียนตัว 
2.2.4.1 สามารถเปลี่ยนตัวได้มากท่ีสุด 6 คนต่อเซต แต่ละครัง้จะเปลี่ยน 

ก่ีคนก็ได้ ผูท่ี้เริ่มเล่นในเซตนัน้จะเปลี่ยนตัวออกได้ 1 ครัง้ และกลบัเขา้มาเล่นไดอี้ก 1 ครัง้ ใน
ต าแหน่งเดิมผูเ้ลน่ส  ารองจะเปลี่ยนตวัเขา้ไปเลน่ไดเ้พียงครัง้เดียวในแต่ละเซต และผูท่ี้เปลี่ยนเขา้
มาตอ้งเป็นผูเ้ลน่คนเดิม 

2.2.5 การเล่นลูกบอล 
2.2.5.1 ผูเ้ลน่สามารถท่ีจะน าลกูบอลจากนอกเขตสนามกลบัมาเลน่ตอ่กนัได ้

ทีมหนึ่งสามารถถูกลกูบอลไดม้ากท่ีสดุ 3 ครัง้ เม่ือสง่ลกูบอลกลบัไปยงัทีมตรงขา้ม ยกเวน้การท า
การสกดักัน้ (ได ้4 ครัง้) 

2.2.5.2 ผูเ้ลน่หนึ่งคนถกูลกูบอล 2 ครัง้ติดตอ่กนัไม่ได ้ยกเวน้การสกดักัน้ 
2.2.5.3 ถ้าผูเ้ล่นถูกลกูพรอ้มกัน 3 คน ก็ถือว่าถูก 3 ครัง้ ยกเวน้เม่ือท าการ

สกัดกั้น ถ้าผูเ้ล่นทั้งสองทีมถูกลูกพรอ้มกันเหนือตาข่าย และยังเล่นลูกต่อไปไม่ได้ก็จะไม่นับ  
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ถา้ลกูบอลออกถือวา่ทีมท่ีอยู่ฝ่ังตรงขา้มกับลกูบอลเป็นฝ่ายท าลกูออก ลกูบอลท่ีชนตาขา่ยยงัเลน่
ตอ่ไปไดจ้นครบ 3 ครัง้ ตามก าหนด ยกเวน้การเสริฟ์ 

2.2.6 การเสิรฟ์ 
2.2.6.1 จะเสิร ์ฟ โดยผู้เล่น ท่ีอยู่ ในต าแหน่งหลังขวา ท่ีอยู่ ในเขตเสิร ์ฟ 

การก าหนดทีมท่ีจะเสิรฟ์ลูกแรกในเซตท่ี 1 และ 5 โดยการเสี่ยง ตอ้งเสิรฟ์ตามล าดบัท่ีบันทึกไว  ้
เม่ือโยนลกูบอลออกไปเพื่อเสริฟ์แลว้ ตอ้งใชมื้อหรอืสว่นใดของแขนขา้งเดียว กระโดดเสิรฟ์ได ้ตอ้ง
เสิรฟ์ลูกภายใน 8 วินาที หลงัจากผู้ตัดสินท่ี 1 เป่านกหวีดท าการเสิรฟ์ อนุญาตใหโ้ยนลูกบอล 
เพื่อท าการเสริฟ์เพียงครัง้เดียว แตใ่หเ้ดาะหรอืเคลื่อนไหวลกูบอลในมือได  ้

2.2.7 การตบลูกบอล 
2.2.7.1 ผูเ้ล่นในแดนหน้าสามารถตบลูกบอลด้วยวิธีใดก็ไดจ้ากแดนของ

ตนเองในความสูงทุกระดับ โดยในขณะท่ีสมัผสัลูกบอลนัน้ ลกูบอลจะตอ้งอยู่ในแดนของตนเอง
เพียงสว่นหนึ่งสว่นใดหรือทัง้หมดก็ได ้สว่นผูเ้ลน่ในแนวหลงัสามารถกระโดดตบลูกได ้แต่จะตอ้ง
ตบจากเขตแดนหลงั การตบลกูบอลดงักลา่วหากไม่เป็นไปตามกติกาขอ้นี ้ถือวา่เสยี 

2.2.8 การสกัดก้ัน 
2.2.8.1 ผูเ้ลน่แถวหนา้เท่านัน้ท่ีสามารถท าการสกดักัน้ได ้การถกูลกูบอลจาก

การสกัดกั้นไม่นับเป็นการถูกลูกบอลของทีม เม่ือสกัดกั้นได้แลว้ยังถูกลูกบอลได้อีก 3 ครัง้ 
หา้มท าการสกัดกัน้ลกูเสิรฟ์ การล  า้แดนผิดระเบียบ ก่อนหรอืระหวา่งการตบของคูต่่อสู ้หรือสมัผสั
ลกูบอลในแดนคู่ต่อสูเ้ขา้ไปในแดนคู่ต่อสูข่ณะท่ีลกูบอลยังอยู่ในการเล่น และตวัผูเ้ลน่ถูกตาข่าย
หรอืเสาอากาศ ถือเป็นการล  า้แดนท่ีผิดกติกา 

2.2.9 การขอเวลานอก 
2.2.9.1 ในการแข่งขันแต่ละเซตสามารถขอเวลานอกได ้2 ครัง้ แต่ละครัง้ 

มีเวลา 30 วินาที ส  าหรบัการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ระหว่าง 1 ถึง 4 เม่ือทีมใดไดค้ะแนนถึง 
8 คะแนน และ 16 คะแนนของแตล่ะเซต จะใหเ้วลานอกทางเทคนิคโดยอตัโนมติั ครัง้ละ  60 วินาที 
ในเซตตดัสนิ ( เซตท่ี 5 ) ไม่มีการใหเ้วลานอกทางเทคนิค แตล่ะทีมขอเวลานอกไดต้ามปกติ  

2.2.10 เหตุขัดข้องเป็นเวลายาวนาน 
2.2.10.1 ถ้ามีเหตุระหว่างเล่นใหห้ยุด แลว้เล่นลูกนัน้ใหม่ ถ้ามีเหตุการณ์ 

ท่ีเกิดขึน้ตอ้งหยุดนานไม่เกิน 4 ชั่วโมง ถ้าท าการแข่งขนัใหม่ใช้สนามเดิม เซตท่ีหยุดการแข่งขัน 
จะน ามาแข่งขันตามปกติ ถ้าใช้สนามอ่ืนให้ยกเลิกเซตนั้นแลว้เริ่มใหม่ ผลของเซตท่ีผ่านมา 
มีผลเหมือนเดิม ถา้หยดุเลน่เกิน 4 ชั่วโมงใหเ้ริ่มหารแขง่ขนัใหม่ทัง้หมด 
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2.2.11 การหยุดพัก 
2.3.11.1 พักระหว่างเซต จะพักเซตละ 3 นาที ส่วนการพักเซตท่ี 4 และเซต 

ท่ี 5 พักได ้5 นาที ทัง้สองทีมตอ้งตัง้แถวท่ีแนวเสน้หลงัทันทีท่ีผูต้ัดสินเรียกลงสนามแข่งขันต่อ  
และเม่ือสิน้สดุการแขง่ขนัในแตล่ะเซต ทัง้สองทีมตอ้งเปลี่ยนแดนกนั นอกจากเซตตดัสนิ 

2.2.12 การเปล่ียนแดน 
2.2.12.1 เม่ือแข่งขันเสร็จแต่ละเซตทั้ง 2 ทีม  ต้องเปลี่ยนแดน ยกเว้น 

เซตตดัสนิ เซตตดัสนิทีมใดได ้8 คะแนน ใหเ้ปลี่ยนแดนทนัที และต าแหนง่ของผูเ้ลน่เป็นตามเดิม 
2.2.13 ตัวรับอิสระ 

2.2.13.1 แต่ละทีมมีสิทธ์ิแต่งตัวตั้งตัวรบัอิสระท่ีรบัลูกบอลไดดี้เป็นพิเศษ 
1 คน จากผูเ้ลน่ท่ีสง่รายช่ือ 12 คน จะเป็นหวัหนา้ทีมหรอืหวัหนา้ทีมขณะแขง่ขนัไม่ได ้

2.2.13.2 เครื่องแต่งกาย ตอ้งสวมชุดแข่งขันท่ีมีสีแตกต่างจากเพื่อนรว่มทีม
แตแ่บบหมายเลขบนชุดตอ้งเหมือนเพื่อนรว่มทีม 

2.2.13.3 ลกัษณะการเลน่ 
2.2.13.3.1 ก าหนดให้ท าหน้า ท่ี เห มือนกับผู้เล่นแดนหลังคนหนึ่ ง 

ไม่อนญุาตใหท้  าการรุกอยา่งสมบูรณไม่วา่จากจุดใดของสนาม ถา้ลกูบอลในขณะท่ีทุกสว่นของลกู
บอลอยู่สงูกว่าขอบบนของตาข่าย หรือขณะอยู่ในแดนหนา้แลว้เลน่ลูกมือบนสง่ใหเ้พื่อนรว่มทีม  
ท าการรุกลกูบอลท่ีอยู่สงูกวา่ขอบบนของตาขา่ยไม่ได ้แตถ่า้สง่ลกูในลกัษณะเดียวกันมาจากแดน
หลงั เพื่อนรว่มทีมสามารถท าการรุกไดอ้ยา่งเสรี 

2.2.13.3.2 อนญุาตใหท้  าการเสริฟ์ สกดักัน้ หรอืพยายามสกดักัน้ 
2.2.13.4 การเปลี่ยนตวั 

2.2.13.4.1 การเปลี่ยนตัวท่ีเก่ียวขอ้งกับตวัรบัอิสระไม่จ ากัดจ านวนครัง้ 
แต่ตอ้งมีการเลน่ลกูหนึ่งครัง้ก่อนการเปลี่ยนตวัของตวัรบัอิสระครัง้ถัดไป และจะเปลี่ยนตวัไดฝ้น
ขณะท่ีลกูตายและก่อนสญัญาณนกหวีดใหท้  าการเสริฟ์เทา่นัน้ 

2.2.13.4.2 ตวัรบัอิสระสามารถเปลี่ยนตวัไดก้ับผูเ้ลน่ท่ีตวัรบัอิสระลงไป
เปลี่ยนตวัดว้ยเท่านัน้ และการเปลี่ยนตวัแทนกันเขา้ออกจากสนามไดท่ี้เสน้ขา้งตรงมา้นั่งส  ารอง
ของทีมตนเองระหวา่งเสน้รุกถึงเสน้ทา้ยสนาม 

2.2.13.5 การบาดเจ็บของตวัรบัอิสระ 
2.2.13.5.1 ถา้ผูเ้ลน่ตัวรบัอิสระไดร้บับาดเจ็บ ผูฝึ้กสอนสามารถแต่งตัง้

ตัวรับอิสระใหม่ได้ จากผู้เล่นท่ีไม่ได้อยู่ในสนามแข่งขัน และจะต้องท าหน้าท่ีตัวรับอิสระ  
ตลอดการแขง่ขนันดันัน้ ตวัรบัอิสระที่บาดเจ็บจะลงเลน่ในนดันัน้อีกไม่ได ้
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2.2.14 มารยาทของผู้เล่น 
2.2.14.1 ผูเ้ลน่ตอ้งยอมรบัผลการแข่งขนั สภุาพอ่อนโยนตอ่ผูต้ดัสนิและฝ่าย

ตรงขา้ม ไม่ควรแสดงท่าทางและทศันคติท่ีไม่ดีระหวา่งแขง่ขนัหรือแสดงพฤติกรรมอ่ืนใดท่ีไม่สภุาพ
ตอ่ผูอ่ื้น 

2.3 ประโยชนข์องการเล่นวอลเลยบ์อล 
2.3.1 ด้านร่างกาย 

2.3.1.1 สุขภาพรา่งกายของผูเ้ล่นมีความสมบูรณ์ แข็งแรง เพราะวอลเลยบ์อล
เป็นกีฬาท่ีมีลักษณะการเล่น ท่ีมีความต่อเน่ืองจึงมีผลดีต่อการพัฒนาระบบการหายใจ  
การไหลเวียนโลหิตและระบบกลา้มเนือ้เป็นอยา่งดี 

2.3.1.2 ผูเ้ลน่จะมีทรวดทรงสมสว่นสวยงาม เน่ืองจากวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีใช้
อวยัวะในการเลน่ทุกสว่นสมดุลกันทัง้แขน ขา และล าตวั ท าใหก้ารพฒันาทางดา้นรา่งกายเป็นไป
อยา่งสอดคลอ้งกนัทกุสว่น สง่เสรมิใหมี้บุคลกิภาพท่ีดีเป็นท่ียอมรบั และช่ืนชมของบุคคลในสงัคม 

2.3.1.3 กลา้มเนือ้ทกุสว่นของรา่งกายผูเ้ลน่จะมีประสิทธิภาพในการท างานมาก
ขึน้ สง่ผลใหมี้พฤติกรรมที่กระฉบักระเฉงในการใชชี้วิตประจ าวนั 

2.3.1.4 ร่างกายของผูเ้ล่นสามารถเสริมสรา้งภูมิต้านทานโรคไดดี้ อันเป็นผล
สบืเน่ืองมากจากการฝึกท่ีท าใหร้า่งกายแข็งแรงขึน้ 

2.3.1.5 ผู้ เล่นจะมี ระบบประสาทสั่ งงานดี  เพ ราะในการฝึกต้อ งอาศัย
ความสมัพนัธข์องระบบประสาทสั่งงานกบักลา้มเนือ้ท าใหก้ลไกการเคลื่อนไหวของรา่งกายดีขึน้ 

2.3.1.6  สง่เสริมการใชพ้ลงังานของผูเ้ลน่ในทางท่ีก่อใหเ้กิดประโยชนแ์ก่ตนเอง
และสงัคม 

2.3.1.7 ช่วยชะลอความเสื่อมของอวยัวะทกุสว่นในรา่งกายของผูเ้ลน่ตามวยัและ
ช่วยป้องกันการเกิดโรคบางชนิดได้ เช่น โรคภู มิแพ้ โรคหวัด ปวดตามข้อ ท้องผูก เป็นต้น 
(วีระพงษ ์ บางทา่ไม,้ 2545) 

2.3.2 ด้านจิตใจ – อารมณ ์
2.3.2.1 ส่งเสริมใหผู้ ้เล่นมีความมั่นคงทางอารมณ์ สมาธิดี รอบคอบ มีความ

เช่ือมั่นในตนเอง 
2.3.2.2 สง่เสริมใหผู้เ้ลน่มีจิตใจเป็นนกักีฬา รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ยอมรบัฟังความ

คิดเห็นของผูอ่ื้น ตลอดจนเคารพต่อกฎ ระเบียบ และกติกา อนัสง่ผลตอ่การเคารพกฎเกณฑต์่างๆ
ในสงัคม 
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2.3.2.3 ช่วยใหเ้กิดความสนกุสนานเพลดิเพลิน ต่ืนเตน้ เรา้ใจ ทัง้ในการเลน่ การ
ฝึก การแขง่ขนั และการเขา้ชม 

2.3.2.4 ช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียด ความวิตกกังวล นอนไม่หลับ 
เป็นการพกัผอ่นหยอ่นใจที่ดีทัง้ผูเ้ลน่และผูช้ม 

2.4.2.5 ส่งเสริมใหผู้เ้ล่นเกิดความเช่ือมั่น มีความกลา้ในการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว
สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้  (วีระพงษ ์ บางทา่ไม,้ 2545, น. 5) 

2.3.3 ด้านสังคม 
2.3.3.1 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เน่ืองจากการฝึกซอ้มเป็นทีม ท าใหเ้กิด

ความสมัพนัธท่ี์ดี ความรกัใครก่ลมเกลยีวในหมู่นกักีฬา และผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย 
2.3.3.2 เกิดความมีวินยั เน่ืองจากในการเลน่ผูเ้ลน่ตอ้งอยูใ่นกฎ กติกา 

จึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันให้มีความปกติสุขได้ในสังคมและ
สิ่งแวดลอ้มรอบตวั 

2.3.3.3 เป็นกีฬาท่ีสรา้งความมีน า้ใจนกักีฬา อือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ มีสมัพันธภาพท่ีดี 
กบัคนทกุระดบั 

2.3.3.4 ผูเ้ลน่เป็นบุคคลท่ีมีคณุค่าตอ่สงัคม จึงไดร้บัสทิธิพิเศษบางประการ เช่น
การศึกษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้ การท างานประกอบอาชีพ เพราะเป็นท่ียอมรบัต่อสงัคมทั่วไปว่าเป็น
บุคคลท่ีท าคณุประโยชนแ์ก่สงัคมและประเทศชาติ 

2.3.3.5 กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นสื่อในการใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน ์ท าใหผู้เ้ลน่
และผูช้มห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งช่วยแกปั้ญหาสงัคมไดว้ิธีหนึ่ง (วีระพงษ์  บางท่า
ไม,้ 2545) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า วอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีสามารถพัฒนา
รา่งกายและจิตใจของผูเ้ลน่ได ้สามารถดดัแปลงกติกาการเลน่ใหมี้ความสอดคลอ้งกับระดบัความ
สามรถ  เพศ หรือวัยของผู้เล่นได้ตามความเหมาะสม เป็นเกมการเล่นเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ  
ไม่เสี่ยงอันตราย จึงสามารถช่วยลดความกังวลใจเรื่องการบาดเจ็บในการออกก าลังกาย  
ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเกิดความแข็งแรง  ปราศจากโรคภัย  ได้ความสนุกสนาน  ความสุข 
ความสบายใจ  ผ่อนคลายความเครยีด  ไดมิ้ตรภาพ  สรา้งความสมัพนัธอ์ันดีตอ่กนั อนัจะน าไปสู่
การเห็นคณุคา่ในตนเอง และผูอ่ื้น สามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมไดอ้ยา่งปกติสขุ 
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2.4 การเรียนการสอนกีฬาวอลเลยบ์อล 
การสอนวอลเลยบ์อลโดยใหน้กัเรียนไดเ้รยีนรู ้ และเขา้ใจหลกัการเคลื่อนไหวจะช่วย

ใหน้ักเรียนไดเ้รียนทักษะในกีฬาวอลเลยบ์อลไดดี้ และรวดเร็วขึน้ การจัดการเรียนการสอนวิชา
วอลเลยบ์อลใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทางดา้นทักษะสูงขึน้นัน้ ครูผูส้อนจะตอ้งใช้หลกัการ
ความช านาญ และวิธีการต่างๆ ท่ีไดศ้ึกษาคน้ควา้และวิจัยมาแลว้เป็นแนวทางในการถ่ายทอด
ความรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน (ศกัด์ิสทิธ์ิ ฤทธ์ิมหา, 2553) 

2.4.1 จุดประสงคก์ารเรยีนวิชาวอลเลยบ์อล การจดัการเรยีนการสอนทกุครัง้ก่อน
การสอนครูต้องแจ้งให้ผู ้เรียนทราบว่า จุดประสงค์การเรียนรูมี้จุดประสงค์อย่างไรบ้าง และ
ครูผูส้อนจะด าเนินการและวัดผลประเมินผลอย่างไร วิชาวอลเลยบ์อลในระดับชั้นมัธยมศึกษา
จุดประสงคก์ารเรียนรูต้อ้งมีความสอดคลอ้ง เหมาะสมกับตวัผูเ้รียน ดา้นวุฒิภาวะทางรา่งกาย 
และ ความรูค้วามเขา้ใจ 

2.4.1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรูเ้ก่ียวกับประวติั วิวัฒนาการความเป็นมา 
ของกีฬาวอลเลยบ์อลทัง้ภายในประเทศ และตา่งประเทศ 

2.4.1.2 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในทกัษะพืน้ฐานและการเลน่ทีม
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

2.4.1.3 เพื่ อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะพื ้นฐานและการเล่นทีม 
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2.4.1.4 เพื่อใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจ ในกฎกติกาการเล่นทีม กติกา
การแขง่ขนักีฬาวอลเลยบ์อล 

2.4.1.5 เพื่อให้นักเรียนสามารถเล่นทีม และปฏิบัติตนตามกฎกติกาการ
แขง่ขนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง  

2.4.1.6 เพื่อให้นักเรียนมีความรูเ้ก่ียวกับอุปกรณ์ สนาม และสิ่งอ านวย 
ความสะดวกตา่งๆ 

2.4.1.7 เพื่อใหน้กัเรยีนใชอุ้ปกรณ ์สิ่งอ านวยความสะดวกไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
2.4.1.8 เพื่อให้นักเรียนรูว้ิ ธีการเก็บรักษาอุปกรณ์การท าความสะอาด 

ท านบุ  ารุงซอ่มแซมอุปกรณไ์ดเ้ป็นอยา่งดี  
2.4.1.9 เพื่ อ ให้นัก เรียนสามารถน าเอาความ รู ้เก่ียวกับวอลเลย์บอล 

ไปถ่ายทอดใหก้บับุคคลอ่ืนได ้
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2.4.2 การจดักิจกรรมการเรยีนการสอนวิชาวอลเลยบ์อล 
ศัก ด์ิสิท ธ์ิ  ฤทธ์ิมหา (2553) กล่าวถึ ง กิจกรรมการเรียนการสอนวิชา

วอลเลยบ์อลมีขัน้ตอนในการสอน ซึ่งแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน  ดงันี ้  
2.4.2.1 ขั้นเตรียม (Preparation) สิ่งท่ีจะต้องเตรียมก่อนท าการสอน 

มีดงันี ้
2.4.2.1.1 เตรยีมแผนภมิู แบบฝึกตา่งๆ และภาพประกอบ  
2.4.2.1.2 ความพรอ้มของผูเ้รยีน (เครื่องแตง่กกาย สภาพรา่งกาย) 

2.4.2.2 ขั้นการอธิบายและสาธิต (Explanation and Demonstration) 
เป็นขัน้ตอนการสอนท่ีจะใหน้กัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในสิ่งท่ีเรียน  เพื่อน าไปเป็นแนวทางใน
การฝึกหดัและเลน่ตอ่ไป สิ่งท่ีจะตอ้งอธิบาย สาธิต มีดงันี ้ 

2.4.2.2.1 จุดมุ่งหมายของการเรยีน 
2.4.2.2.2 วิธีการเลน่ กฎกติกา มารยาท 
2.4.2.2.3 เทคนิคการเลน่ 

2.4.2.3 ขัน้ฝึกปฏิบติั (Drills and Practice) เป็นขัน้ตอนท่ีส  าคญัท่ีจะท า
ใหผู้เ้รยีนไดมี้ความรูแ้ละทกัษะท่ีเรยีนเพื่อน าไปใชเ้ลน่ดว้ยความสนกุสนาน มีขัน้ตอนดงันี ้

2.4.2.3.1 ใหผู้เ้รยีนสรา้งความคุน้เคยกบัลกูบอล 
2.4.2.3.2 ใหผู้เ้รยีนฝึกตามท่ีอธิบายและสาธิต  

2.4.2.4 ขัน้น าไปใช้ (Application) เป็นขัน้น าทักษะท่ีไดเ้รียนแลว้ไปใช้
เลน่ใหเ้กิดความสนกุสนาน โดยมีวิธีการดงันี ้

2.4.2.4.1 ใหผู้เ้รยีนแขง่ขนัเกม 
2.4.2.4.2 ใหมี้การเลน่เป็นทีมระหวา่งกลุม่ 
2.4.2.4.3 ทดสอบทกัษะ 

2.4.2.5 ขัน้การสรุปและสขุปฏิบติั (Conclusion and Hygiene) เป็นการ
สรุปผลและประเมินผลเก่ียวกบับทเรยีนในชั่วโมงนัน้ มีขัน้ตอน ดงันี ้

2.4.2.5.1 เรยีกผูเ้รยีนรวมแถว 
2.4.2.5.2 ผูส้อนสรุปผลการเรยีน 
2.4.2.5.3 เก็บท าความสะอาดสื่อ  อุปกรณ์  สถานท่ี  ให้ผู ้เรียน 

สขุปฏิบติั 10 นาที 
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จากท่ีกลา่วมาสามารถสรุปไดว้า่  การจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนวิชาวอลเลยบ์อล
นัน้ มีขัน้ตอนการสอน 5 ขัน้ตอน เช่นเดียวกบัการเรยีนการสอนพลศกึษาโดยทั่วไป 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับหลักการและวิธีการสอนพลศึกษา 
3.1 หลักการสอนพลศึกษา 

หลกัการสอนพลศึกษา  หมายถึง หลกัการด าเนินการสอนพลศึกษาก าหนดขึน้มา
เพื่อใหค้รูสรา้งสภาพการณ์ของการเรียนรูท่ี้ดีท่ีสดุใหเ้กิดขึน้แก่ผูเ้รียน โดยใหมี้ความสอดคลอ้ง  
กบัจุดมุ่งหมายของวิชา  พลศึกษาทุกขอ้ สอดคลอ้งกบัลกัษณะความตอ้งการและความแตกต่าง
ของนกัเรียนแต่ละระดบัชัน้  วยั  เพศ  วุฒิภาวะ  และสอดคลอ้งกบัวสัด ุอุปกรณ ์สถานท่ี  และสิ่ง
อ านวยความสะดวก ฯลฯ หลกัการด าเนินการสอนพลศกึษาจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัวิธีการสอนและ
การบริหารการสอนพลศึกษาในชั้นเรียนให้มีความสอดคลอ้งกับหลกัสูตรและแผนการศึกษา
แหง่ชาติดว้ย 

วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2539)  กล่าวถึง หลักการด าเนินการสอนพลศึกษาเป็น
กระบวนการท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้สร็จสิน้ภายใน1 คาบเรยีนเป็นกระบวนการหรือขัน้ตอนท่ีต่อเน่ือง
สมัพันธ์กันและส่งเสริมซึ่งกันและกัน  โดยตลอดการด าเนินการสอนพลศึกษาตามปกติจะแบ่ง
ออกเป็น 5 ขัน้ตอน คือ  1) การเตรยีมหรอืการน าเขา้สูบ่ทเรยีน (Introductory Phase) 2) การสอน 
(Teaching Phase) 3)  การฝึกหัด (Practice Phase) 4) การน าไปใช้ (Skill Laboratory)  และ  
5) การสรุปและสขุปฏิบติั (Closing Phase) ซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

3.1.1 การเตรียมหรือการน าเขา้สูบ่ทเรียน (Teaching Skill Phase) จะมีอยู่สอง
กระบวนการคือ การน ากบัการพฒันา 

3.1.1.1 การน าเขา้สูบ่ทเรยีน ควรใชเ้วลาประมาณ 3-5 นาที 
จุดมุ่งหมาย: เพื่อเตรยีมนกัเรยีนใหพ้รอ้มท่ีจะเรยีนทกัษะตา่งๆตอ่ไป 
หลักการ: เป็นการเตรียมการล่วงหน้าของครูในการเปลี่ยนเสื ้อผ้า 

การเรยีกช่ือการประกาศตา่งๆ และรูปแบบของชัน้เรยีน 
3.1.1.2 การพัฒนา ควรใช้เวลา 5 - 8 นาที  เป็นการบริหารร่างกาย 

เพื่อเตรยีมพรอ้มส  าหรบัการออกก าลงักายขัน้ตอ่ไป 
จุดมุ่งหมาย: เพื่อบรหิารรา่งกายนกัเรยีนใหพ้รอ้มท่ีจะเคลื่อนไหวไดเ้ต็มท่ี

เพื่อเตรียมจิตใจนกัเรียนใหพ้รอ้มท่ีจะเรียนถือเป็นการสรา้งแรงจูงใจอย่างหนึ่ง  เพื่อกระตุน้การ
สรา้งสมรรถภาพให้แก่ระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น กล้ามเนื ้อระบบไหลเวียนโลหิต  
ระบบหายใจ 
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หลักการ: ต้องบริหารร่างกายให้เพี ยงพอส าหรับการเรียนตลอด
ระยะเวลา 1 คาบเรียน อธิบายใหน้กัเรียนรู ้เขา้ใจ และเห็นความส าคญัของการบริหารรา่งกาย
ก่อนการเรียน – บริหารกลา้มเนื ้อใหญ่ๆ ทั่วร่างกายก่อน  เช่น แขน ขา ล  าตัว แลว้จึงบริหาร
กลา้มเนือ้ย่อยเฉพาะสว่นท่ีตอ้งใช้มากในการเรียนแต่ละคาบ ควรก าหนดท่าบริหารส  าหรบัสว่น
ต่างๆ ไว้เป็นประจ าจะได้ไม่ต้องอธิบายทุกครัง้ท่ีสอน ส่งเสริมการเป็นผู้น  าโดยให้นักเรียน
ผลดัเปลี่ยนกันออกมาน ากายบริหารออกค าสั่ง เป็นตน้ และไม่ควรท าท่าซ  า้ๆ กันมากเกินไปหรือ
บอ่ยครัง้ควรใหน้กัเรยีนเกิดความสนกุสนานรา่เรงิไปพรอ้มกบัการบรหิารรา่งกายดว้ย  

3.1.2 การสอน (Practice Phase) เป็นขัน้ท่ีมีความส าคญัสงูสดุส  าหรบัการสอน
พลศึกษา โดยเฉพาะการสอนทักษะและเป็นขั้นท่ีต้องอาศัยกระบวนการของการใช้ความรู ้ 
และเทคนิคของครูเป็นอยา่งมาก  

จุดมุ่งหมาย: เพื่อใหน้กัเรยีนไดรู้ถ้ึงวิธีการและท่าทางท่ีถกูตอ้งของการปฏิบติั
ทกัษะตา่งๆ และเกิดความรู ้ความเขา้ใจในเรื่องตา่งๆ  

หลกัการ: ใช้เวลาสอนหรือแสดงใหดู้อย่างรวบรดั และใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด
ต้องจัดรูปแบบของชั้นเรียนให้นักเรียนสามารถได้ยินและได้เห็นครูอย่างชัดเจนและทั่ วถึง 
ควรใชอุ้ปกรณ์ประกอบการอธิบายและสาธิต  ใช้วิธีสอนแบบรวม -แยก-รวม ในการสอนทักษะ 
ซึ่งเป็นการแยกแยะและแสดงถึงความสมัพนัธข์องสว่นยอ่ยๆของทกัษะใหน้กัเรยีนเห็นอยา่งชดัเจน 

3.1.3 การฝึกหัด (Practice Phase) การฝึกหัดเป็นขัน้ตอนท่ีสอดคลอ้งกับการ
สอนและมีความส าคญัเท่าเทียมกับการสอนเพราะในขัน้นีน้กัเรียนจะไดฝึ้กปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเอง เพิ่มเติมจากท่ีครูสอนไปโดยใชเ้วลา 20 - 25 นาที 

จุดมุ่งหมาย: เพื่อใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะตามจุดหมายของการเรยีนการสอน
เพื่อใหน้กัเรียนเกิดเรียนรูด้ว้ยการลงมือกระท าดว้ยตนเอง เพื่อปลกูฝังทศันคติและบุคลิกภาพท่ีดี
ใหแ้ก่นกัเรยีน 

หลกัการ: การบริหารการสอน การคิดคน้และการแก้ปัญหา การแบ่งกลุ่ม
ตามความสามารถ จัดกิจกรรมใหน้กัเรยีนทกุคนไดมี้โอกาสมีสว่นรว่มใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้
ตอ้งใหน้กัเรยีนปฏิบติักิจกรรมตลอดเวลาของการเรียน  การฝึกจะตอ้งเริ่มจากท ามือเปลา่การฝึก
อยู่กับท่ีการฝึกเคลื่อนท่ีการฝึกรว่มกับอุปกรณ์ และ แบบฝึกตอ้งมีความยาก - ง่ายเหมาะสมกับ
นกัเรียน อตัราระหวา่งนกัเรยีนกบัอุปกรณค์วรใหน้อ้ยท่ีสดุเทา่ท่ีจะนอ้ยได ้การฝึกของนกัเรยีนควร
จะแบ่งเป็นกลุม่ๆ ครูควรเดินไปดูแลนกัเรียนแต่ละคนแต่ละกลุม่อยา่งทั่วถึงเพื่อแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
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และให ้ค าแนะน าเพิ่มเติม ครูควรใหน้กัเรยีนไดฝึ้กทกัษะท่ีถกูใหบ้อ่ยครัง้ท่ีสดุจึงจะท าใหก้ารเรยีน
เกิดการพฒันา ใหน้กัเรยีนไดฝึ้กหดัดว้ยความสนกุสนานและมีการเคลื่อนไหวตลอด 

3.1.4 การน าไปใช ้(Skill Laboratory) จะใชเ้วลาประมาณ 5 - 7 นาที 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้นักเรียนได้น าทักษะท่ีเรียนไปแล้วมาทดลองใช้ใน

สภาพการณต์่างเพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานรว่มกันกับเพื่อนคนอ่ืนๆ  เพื่อปลกูฝงูคุณลกัษณะท่ีดี
ใหน้กัเรยีน เช่น ความมีน า้ใจนกักีฬา การปฏิบติัตามกฎระเบียบ ความมีศีลธรรมจรยิธรรม ฯลฯ 

หลกัการ: น าทักษะท่ีฝึกหัดหรือเรียนไปแลว้ในคาบนัน้ๆ มาแข่งขันใช้การ
แข่งขนัประเภทเกมหรือประเภทผลดัท่ีมีการบริหารและกฎ กติกา ง่ายๆเนน้กิจกรรมสรา้งสรรค์ 
ครูถือโอกาสปลูกฝังลกัษณะต่างๆ เช่น  การรูจ้ักอดทน อดกลั้นรูจ้ักแพ ้ รูจ้ักชนะ และรูจ้ักอภัย
ความสามคัคี พรอ้มทัง้แกไ้ขพฤติกรรมทางลบดว้ย ฯลฯ  จูงใจใหเ้กิดความสนกุสนานในการมีสว่น
รว่มแขง่ขนั 

3.1.5 การสรุปและสขุปฏิบติั (Closing Phase) ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  
จุดมุ่งหมาย: เพื่อสรุปผลการเรยีนการสอนหรอืสรา้งมโนทศันเ์ป็นครัง้สดุทา้ย 

เพื่อใหน้กัเรยีนปฏิบติัสขุนิสยัท่ีดี 
หลักการ: สรุปเก่ียวกับการเรียนการสอนให้ปฏิบัติสุขนิสัย   ให้นักเรียน 

เลกิก่อนหมดเวลา ประมาณ 5 นาที   
จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า หลกัการสอนพลศึกษา หมายถึง การเรียน

การสอน  5  ขัน้ตอน ได้แก่ ขั้นเตรียม  ขั้นอธิบาย-สาธิต  ขั้นการฝึกหัด ขั้นการน าไปใช้ และ 
ขัน้การสรุปและสขุปฏิบติั ตามล าดบั ซึ่งกระบวนการตา่งๆตอ้งสอดคลอ้งกับวสัดุ อุปกรณ ์สถานท่ี 
และสิ่งอ านวยความสะดวก ฯลฯ และตอ้งจัดใหมี้สถานการณ์ท่ีคลา้ยความเป็นจริงและมีความ
ต่อเน่ืองเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามจุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาทุกขอ้ รวมทัง้ตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกับลกัษณะความตอ้งการและความแตกต่างของนักเรียนแต่ละระดับชั้น  วัย  เพศ 
วฒุิภาวะอีกดว้ย 

 
3.2 วิธีการสอนพลศึกษา 

 นักการศึกษาและนักพลศึกษาไดใ้หค้วามหมายของค าว่า วิธีสอนไวห้ลากหลาย 
ดงัเช่น  ทิศนา  แขมมณี (2556) กลา่ววา่ วิธีการสอนเป็นขัน้ตอนท่ีผูส้อนด าเนินการใหผู้เ้รยีนเกิด 
การเรยีนรูต้ามวตัถุประสงคด์ว้ยวิธีการตา่งๆ ท่ีแตกตา่งกนัไปตามองคป์ระกอบและขัน้ตอนส าคญั
อนัเป็นลกัษณะเฉพาะหรอืลกัษณะเดน่ท่ีขาดไม่ไดข้องวิธีการนัน้ๆ 
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วาสนา คุณาอภิสิทธ์ิ (2539)  กลา่วว่า  วิธีการสอนว่า  หมายถึง การมีสว่นรว่ม 
การแนะน า การฝึก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความประทับใจ หลักการการให้ค  าปรึกษา  
การชีแ้นะและการสบืสวน 

มหาลาภ  ป้อมสขุ (2559) กลา่วว่า วิธีการสอนเป็นวิธีการทัง้หลายท่ีครูใชเ้พื่อ
สรา้งบรรยากาศในการสอนและการบรหิารจดัการชัน้เรยีนท่ีช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูไ้ดดี้ท่ีสดุ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า  วิ ธีการสอน หมายถึง วิ ธีการท่ีครู 
จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนรวมทัง้การใชเ้ทคนิคการสอน เนือ้หาวิชาและสื่อการเรียนการสอน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสอน วิธีสอนนับว่าเป็นหัวใจส  าคัญในการสอนของครูเพราะ 
เป็นตัวเช่ือมระหว่างการให้ความรูป้ระสบการณ์เนื ้อหากับตัวนักเรียนเพื่อให้มีพฤติกรรม  
ตามจุดหมายท่ีวางไวค้รูท่ีดีจะตอ้งเลอืกวิธีสอนท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการความสนใจตลอดจน
โครงสรา้งของหลักสูตรเนื ้อหาประสบการณ์และสถานการณ์ในการเรียนวิชานั้นๆ  วิธีสอน 
ท่ีสามารถน ามาดดัแปลงในการสอนพลศกึษามีหลายวิธีดว้ยกนั ดงัท่ี วาสนา คณุาอภิสทิธ์ิ (2539) 
ไดก้ลา่วถึงวิธีการสอนแบบยอ่ยท่ีใชใ้นการสอนพลศกึษาไว ้ดงันี ้

1. วิ ธีสอนแบบอ ธิบายและสาธิต  (Explanation and Demonstration 
Method) 

จุดมุ่งหมาย: เพื่อใหน้ักเรียนไดย้ินการอธิบายและไดเ้ห็นการสาธิตของครู 
ไปพรอ้มกนั โอกาสท่ีใชข้ัน้น าเขา้สูบ่ทเรยีนหรอืขัน้เตรยีม ขัน้สอน ขัน้ฝึกหดั ขัน้น าไปใช ้และทกัษะ
ยากๆ 

ข้อดีของวิธีสอนแบบอธิบายสาธิต 
1. นกัเรยีนไดย้ินและไดเ้ห็น การอธิบายและสาธิตประกอบไปพรอ้มๆกัน

ท าให ้นกัเรยีนไดเ้ขา้ใจอยา่งรวดเรว็ ประหยดัเวลา และนกัเรยีนไม่เบื่อหนา่ย 
2. นักเรียนได้เห็น ลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ 

ท่ีถกูตอ้งจากครูท าใหน้กัเรยีนเขา้ใจไดม้ากขึน้ และมากกวา่ฟังครูบรรยายเพียงอยา่งเดียว 
3. ใชส้อนนกัเรยีนไดต้ัง้แตกลุม่เลก็ๆ จนกระทั่งกลุม่ใหญ่ๆ 
4. ในวิชาพลศึกษาวิธีสอนแบบนีใ้ช้ไดผ้ลมากในการสอนทักษะต่างๆ 

เพราะเป็นการสอนแบบ รวม-แยก-รวม และเหมาะส าหรบันกัเรยีนท่ีชอบเรยีนรูด้ว้ยการเลยีนแบบ 
ข้อเสียของวิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต 

1. ถา้ครูพดูมากเกินไปนกัเรยีนจะเกิดความเบื่อหนา่ยไม่คอ่ยสนใจ 
2. ถา้แยกแยะทกัษะยอ่ยไดไ้ม่ถกูตอ้ง นกัเรยีนจะเกิดการเรยีนรูท่ี้ผิด 
3. ถา้ใชม้ากเกินไปนกัเรยีนจะไม่เกิดการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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หลักการใช้วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต 
1. ครูตอ้งเตรียมการอธิบายจุดส  าคญัๆ ของทกัษะท่ีสอนไวล้ว่งหนา้ทัง้นี ้

เพื่อไม่ใหใ้ชเ้วลามากเกินไป และนกัเรยีนจะไดเ้ขา้ใจไดอ้ยา่งรวดเรว็ 
2. จัดชัน้เรียนในลกัษณะท่ีนกัเรียนสามารถไดย้ินการอธิบายและไดเ้ห็น

การสาธิตอยา่ง ชดัเจน 
3. ถ้าใช้นัก เรียนช่ วยสา ธิต  ต้อ งอ ธิบายให้นัก เรียนผู้นั้น เข้า ใจ 

ในจุดมุ่งหมาย และล าดบัขัน้ตอนของทกัษะนัน้ๆ เสยีก่อน 
4. เตรยีมอุปกรณก์ารสอนไวใ้หพ้รอ้ม เพื่อประกอบการอธิบายและสาธิต

ไดอ้ยา่ง รวดเรว็และมีประสทิธิภาพ 
5 แม้จะไม่ มีความสามารถในทักษะกีฬาอย่างสูง แต่อย่ างน้อย 

ครูจัดเตรียม แยกแยะทกัษะย่อยหรือทกัษะพืน้ฐานท่ีส  าคัญ (วิเคราะห)์ ออกมาใหเ้ห็นไดอ้ย่าง
ชัดเจนและต่อเน่ือง พรอ้มทัง้แสดงใหน้กัเรียนเห็นดว้ยว่าทักษะในแต่ละสว่นสมัพนัธ์กันอย่างไร 
สามารถน าไปใชใ้นสภาพการณใ์ดไดบ้า้ง 

6. นักเรียนลองท ามือเปล่าเพื่อทดสอบดูว่า นักเรียนเขา้ใจในการสอน
ของครูหรอืไม่ มากนอ้ยเพียงใด 

2. วิธีสอนแบบอภปิราย (Discussion Method) 
จุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรูส้ึกนึกคิดต่างๆ ออกมาอย่าง

กวา้งขวาง มี ความรูแ้ละประสบการณม์ากขึน้ และเพื่อใหค้รูไดท้ราบถึงความสนใจและตอ้งการ
ของนกัเรียนเพื่อประโยชนต์่อการน าไปปรบัปรุงการสอนต่อไป โอกาสท่ี สามารถใชไ้ดทุ้กขัน้ตอน
ในการสอนโดยเฉพาะเม่ือตอ้งการใหน้กัเรยีนไดแ้สดง ความคิดเห็นอยา่งกวา้งขวางและอิสระ  

ข้อดีของวิธีสอนแบบอภปิราย 
1. นักเรียนเกิดการเรียนรูเ้พิ่มเติมมากขึน้เพราะได้มีโอกาสค้นคว้า

นอกจากนัน้ นกัเรยีนยงัไดมี้สว่นรว่มในการเรยีนการสอน 
2. นกัเรยีนมีโอกาสแสดงออกถึงความรูส้กึนกึคิดอย่างอิสระ ท าใหไ้ม่เบื่อ

หน่าย การเรียน และยงัเป็นการฝึกใหน้ักเรียน ไดรู้จ้ักการแสดงออกท่ีดีมีเหตุผล การแสดงออก
อยา่งมีความคิด สรา้งสรรค ์และเสรมิสรา้งความมั่นใจในตนเอง 

3. นกัเรยีนไดฝึ้กการรบัฟังเหตผุลของผูอ่ื้น รูแ้ละเคารพในสทิธิของตนเอง
และ ผูอ่ื้นตามระบอบประชาธิปไตย 

4. ครูไดจ้ัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกับความสนใจและ
ความ ตอ้งการของนกัเรยีนมากขึน้ ท าใหก้ารสอนมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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5. เสริมสรา้งมนุษยส์มัพนัธ์ เพราะนกัเรยีนไดท้  างานรว่มกันและรูจ้กัการ
เป็น ผูน้  าและผูต้ามท่ีดี ท าใหค้รูรูจ้กันกัเรยีนมากขึน้ 

ข้อเสียของวิธีสอนแบบอภปิราย 
1. ต้องควบคุมเวลาเพราะถ้าใช้เวลามากไปจะท าให้สอนได้ไม่ครบ 

ทกุขัน้ตอน 
2. ถ้านักเรียนคนใดคนหนึ่ง ผูกขาดการอภิปรายไวเ้พียงคนเดียวท าให้ 

นา่เบื่อ 
3. นกัเรยีนคนอ่ืนจะไม่มีโอกาสไดแ้สดงความคิดเห็นดว้ย 

หลักการใช้วิธีสอนแบบอภปิราย 
1. ครูและนกัเรยีนมีการศกึษาวางแผนรว่มกนั 
2. ครูเป็นผู้ควบคุมการอภิป รายให้อยู่ ในประเด็น เสมอ เพื่ อ ให้

ประหยดัเวลา ซึ่งจะท าไดโ้ดยการเตรยีมค าถามไวล้ว่งหนา้ 
3. ใหน้กัเรยีนทกุคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอยา่งทั่วถึง 
4. ใหน้กัเรียนทุกคน เคารพและมีความรูส้ึกว่า ความคิดเห็นของคนอ่ืน

นัน้ก็มีความส าคญัและมีประโยชนต์อ่ตนเองเช่นกนั 
5. ครูจะพูดแต่ท่ีส  าคัญและจ าเป็นจริงๆ เพื่อเป็นการน าความคิดของ

นกัเรยีนหรอื แกไ้ขความเขา้ใจผิด หรอืเป็นการสรุปการอภิปราย 
6. ถ้านักเรียนกลุ่มใหญ่ อาจแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ แลว้ค่อยน าผลการ

อภิปรายมา สรุปเสนอในชัน้ตอ่ไป 
3. วิธีสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving Method) 

จุดม่งหมาย เพื่อให้นักเรียนรูจ้ักใช้ความคิดอย่างอิสระและสรา้งสรรค์ 
เกิดการ เรยีนรูถ้ึงวิธีแกปั้ญหาดว้ยตนเอง โอกาสท่ีใช ้สามารถใชไ้ดใ้นทุกขัน้ตอนโดยเฉพาะเม่ือ
ตอ้งการใหน้กัเรยีนไดเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์

ข้อดีของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา 
1. เม่ือนักเรียนมีโอกาสคิดอย่างสรา้งสรรค์และเป็นอิสระ ท าให้เกิด

ความรู ้และประสบการณก์วา้งขวางมากยิ่งขึน้ 
2. นักเรียนได้ฝึกทักษะ และเรียนรูว้ิธีการแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆ ด้วย

ตนเองเพื่อ ประโยชนใ์นอนาคตท่ีจะตอ้งแกปั้ญหาในการอยูใ่นสงัคมดว้ยตนเองตอ่ไป  
3. การเรยีนรูด้ว้ยตนเองท าใหเ้กิดพฤติกรรมถาวร และนกัเรยีนก็จะจ าวิธี

ท่ีดีท่ีสดุไปใชต้อ่ไป  
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4. ครูไม่ต้องเหน่ือยมาก เพราะมีหน้าท่ีเป็นเพียงผู้จัดสภาพการณ์ 
ของปัญหาใหแ้ก่นกัเรยีนเทา่นัน้ ครูเป็นเพียงผูแ้นะน าหรอืใหค้  าปรกึษา  

5. นกัเรยีนเขา้ใจและซาบซึง้ในทกัษะตา่งๆ มากยิ่งขึน้ 
ข้อเสียของวิธีสอนแบบแก้ปัญหา  

1. บางครัง้ตอ้งใชเ้วลานานเพราะนกัเรียนอาจไม่ไดค้  าตอบหรอืเกิดการ
เรยีนรูท่ี้ถกูตอ้งในระยะเวลาสัน้ๆ 

2. ผลส าเร็จขึน้อยู่กับความสามารถทางสติปัญญาและทักษะของ
นกัเรยีนถา้ นกัเรยีนไม่มีคุณสมบติัดีพอ ผลท่ีไดอ้าจจะไม่มีประสทิธิภาพก็ได ้

หลักการใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหา 
1. ครูเป็นผูจ้ดัสภาพการณห์รอืปัญหาใหแ้ก่นกัเรยีน 
2. ใหน้ักเรียนไดคิ้ดและคน้หาขอ้มูลมาใชแ้ก้ปัญหาดว้ยตนเองใหม้าก

ท่ีสดุ โดยการท างานเป็นกลุม่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอยา่งอิสระหรอืแกปั้ญหาเฉพาะตนก็ได ้
3. ปัญหาท่ีตัง้ขึน้ควรเป็นปัญหาท่ีเก่ียวกบัทกัษะกีฬา วิธีการเลน่ 
4. ใหน้ักเรียนท าการวิเคราะหก์ารเลน่ของเพื่อน แลว้น ามาสรุปปัญหา

ตลอดจนแนะน าถึงวิธีการปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ขึน้  
5. ใช้วิธีการตั้งค าถามให้นักเรียนตอบ หรือปฏิบัติตามความคิดของ

นกัเรยีนเอง 
6. ครูเป็นผูใ้หค้  าปรกึษาแนะน า ไม่ใช่ผูแ้กปั้ญหาใหแ้ก่นกัเรยีนทัง้หมด 
7. เนน้นกัเรยีนใหเ้รยีนรูก้ระบวนการแกปั้ญหา ไม่ใช่เนน้ถึงเนือ้หา 

วรศกัด์ิ  เพียรชอบ (2527) ยงัไดร้วบรวมวิธีการสอนไว ้10 วิธีดงัตอ่ไปนี ้
1. วิธีสอนแบบบรรยาย (Lector Method)  
2. วิธีสอนแบบอธิบายและสาธิต (Explanation and Demonstration) 
3. วิ ธีสอนแบบให้นักเรียนได้กระท าหรือฝึกหัดด้วยตัวเอง (Learning 

by Doing) 
4. วิธีสอนแบบอภิปราย (Discussion) 
5. วิธีสอนแบบมอบหมายหรือโครงการให้นักเรียนท า (Assignment or 

Project) 
6. วิธีสอนแบบใหก้ารบา้น (Homework) 
7. วิธีสอนแบบทดลอง (Experiments) 
8. วิธีสอนแบบค าถาม - ค  าตอบ (Question and Answer) 
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9. วิธีสอนแบบใชต้  าราเรยีน (Textbook) 
10. วิธีสอนแบบแกปั้ญหา (Problem Solving) 

มรุต  สง่ศกัด์ิชยั (2558) ไดร้วบรวมวิธีสอนท่ีใชก้บัวิชาพลศกึษายอ่ยๆ ไดด้งันี ้
1. การสอนแบบชั่วคราวเป็นการสอนท่ีมีลกัษณะผูเ้รียนจะตอ้งท าตามค าสั่ง

ของครูผูส้อนสั่ง ออกไปว่าจะท าอะไรในแตล่ะชั่วโมงและกิจกรรมควรจะเป็นลกัษณะใดซึ่งการสั่ง
นัน้ครูผูส้อน ผูด้  าเนินการสั่งคือครูผูส้อนเพียงคนเดียวเด็กนกัเรียนมีหนา้ท่ีท าตามค าสั่งครูเท่านั้น
การสอนแบบนี ้บางครัง้เรยีกวา่ “การสอนโดยใชค้รูเป็นจุดศนูยก์ลาง” 

2. วิธีการสอนแบบมอบหมายงานใหท้  าการสอนวิธีนีแ้ตกต่างจากการสอบ
แบบสั่งการคือ การสอนทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ท่ีตัวของครูผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียวไม่อิสระใน 
การฝึกกิจกรรมแต่การสอน แบบมอบหมายงานใหท้  าเด็กจะมีอิสระในการฝึกกิจกรรมของเขาแต่
ยงัมีลกัษณะคลา้ยกบัสั่งการคือสั่งใหเ้ด็กท าไปการกระท านัน้ก็คือสิ่งท่ีครูมอบหมายและก าหนดให้
เด็กไปท าหรอืไปฝึก 

3. การสาธิตการสาธิตเป็นสิ่งส  าคัญในการสอนเก่ียวกับการฝึกหัดการ
ทดลองโดยเฉพาะกิจกรรมทางพลศึกษาจะขาดไม่ไดใ้นการเรียนการสอนคือการสาธิตหรือท าให้
เด็กไดด้เูป็นตวัอยา่งท่ีจะน าไปฝึกกิจกรรมนัน้ๆ  

4. การสอนแบบจับคู่  การสอนแบบนีเ้ด็กจะมีอิสระและเป็นตัวของตวัเอง
มากกว่าการสอนแบบ สั่งการและมอบหมายงานใหท้  าการสอนแบบนีค้รูจะมีบทบาทเป็นอย่าง
มากเก่ียวกับการวดัผลและ ความสมัพนัธร์ะหวา่งครูกบันกัเรยีนก็มีมากการสอนแบบจบัคูนี่เ้กิดขึน้
เน่ืองจากการสอนท่ีมีครูเพียงคน เดียวไม่สามารถท่ีจะสงัเกตและประเมินผลการเรยีนของเด็กไดท้ัง้
ชัน้เรยีนขณะท่ีเด็กก าลงัฝึกอยู่และครูไม่สามารถท่ีจะดูแลแกไ้ขขอ้บกพรอ่งไดท้ั่วถึงฉะนัน้จึงใหมี้
การจับคู่เพื่อท่ีจะไดช้่วยเหลือคู่ของตนใหท้  าไดถู้กตอ้งและมีทกัษะดีขึน้ไม่ใช่ว่าจับคู่เพื่อแข่งขัน
ระหวา่งคู ่ 

5. การสอนแบบกลุม่ย่อย ลกัษณะคลา้ยกันแบบจบัคูแ่ต่เพิ่มจ านวนขึน้ไปให้
เป็นกลุม่ๆ มากกว่าแบบจับคู่คือจะมีครูฝึกผูส้งัเกตผูค้อยบนัทึกขอ้ผิดพลาดหรอืบนัทึกการฝึกว่า
ฝึกกิจกรรมใดไดเ้พียงใดและอยา่งไร 

6. การสอนแบบรายบุคคลเป็นการถ่ายทอดการจัดโปรแกรมการสอนตอ้งมี
เนือ้หามากพอท่ีจะไดใ้หผู้เ้รยีนมีโอกาสเลอืกทดลองและเรา้ใจใหผู้เ้รยีนมีความตอ้งการที่จะเรยีน 

7. การสอนแบบแนะแนวให้ค้นคว้าเป็นวิธีท่ีจะท าให้ผู ้เรียนได้ประกอบ
กิจกรรมอันก่อใหเ้กิดความงอกงามทางดา้นสติปัญญาซึ่งจะท าใหผู้เ้รียนมีความส าคัญในดา้น
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ตอ่ไปนี ้7.1) ความสามารถในการถาม 7.2) ความสามารถในการเปรยีบเทียบ 7.3) ความสามารถ
ในการสรุปความหรือลงความ เห็นจากการเปรียบ เทียบจากของสองสิ่ งหรือหลายสิ่ ง  
7.4) ความสามารถในการตดัสนิใจ 7.5) ความสามารถในการใชก้ลวิธีตา่งเขา้ช่วยแกปั้ญหา 

8. การสอนแบบการแก้ปัญหาการสอนแบบนีเ้ป็นการสอนต่อจากการสอน
แบบแนะแนวใหค้น้ควา้ปัญหาอาจจะแยกเป็นปัญหาย่อยๆ และหาทางแกปั้ญหาย่อยๆ เหลา่นัน้
แลว้จึงน ามารวมเป็นวิธีการแก้ปัญหาใหม่นัน้เอง การตัง้ปัญหาครูผูส้อนเป็นผูเ้สนอแก้นกัเรียน
ปัญหาท่ีครูเสนอนัน้ ตอ้งมีมาก เพื่อใหน้กัเรียนไดเ้ลือกแต่การคน้ควา้หาเหตุผลและการทดลอง
เพื่อหาวิธีการแกปั้ญหานัน้ๆ นกัเรียนเป็นผูด้  าเนินการเองโดยอิสระฉะนัน้การสอนแบบแกปั้ญหาก็
คือการใหน้กัเรยีนเป็นตวัของตวัเองรูจ้กัใชเ้หตผุลและการตดัสนิใจ 

มหาลาภ  ปอ้มสขุ (2559) ไดก้ลา่วถึงรูปแบบการสอนพลศกึษาไว ้3 แบบ  ไดแ้ก่ 
1. รูปแบบการสอนท่ีครูเป็นศูนยก์ลาง วิธีการสอน ไดแ้ก่ การสอนโดยตรง

(Direct Teaching) ซึ่งครูจะท าการอธิบายเนือ้หาพรอ้มกบัการสาธิตประกอบ 
2. รูปแบบการสอนท่ีครูและนักเรียนร่วมมือกัน วิธีการสอนท่ีใช้ ได้แก่ 

การสอนโดยให้งาน (Task Teaching) สอนเป็นกลุ่มย่อย (Small Group Teaching) สอนเป็น
สถานี (Station Teaching) และสอนแลกเปลี่ยนระหวา่งครูกบันกัเรยีน (Reciprocal Teaching) 

3. รูปแบบการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง วิธีการสอนจะเป็นแบบ  
โดยอ้อม ได้แก่ การสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) การสอนแบบค้นพบด้วยตนเอง
(Individual Discovery) และการสอนแบบรายบุคคล (Individual Style) 

วิธีการสอนมีใหเ้ลอืกหลายแบบ สว่นการสอนพลศกึษานัน้ครูสว่นใหญ่ยงันิยมใช้
วิธีการสอนแบบเดิมๆ คือการสอนโดยตรงหรือแบบคอมมาน ( Direct or Command Teaching 
Style)  ประกอบด้วยการอธิบาย สาธิต และฝึกปฏิบัติ แม้ว่าจะมีครูพลศึกษาจ านวนหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายมากขึน้ 
เช่น  การสอนแบบแก้ปัญหา  ( Problem-based) แบบเพื่ อนสอนเพื่ อน (Peer Teaching)  
แบบสบืสวนคน้ควา้ (Inquiry) และแบบเลน่เกม ( Games-based) เป็นตน้ แตว่ิธีสอนดงักลา่วก็ยงั
ไม่ไดร้บัความนิยมเท่าท่ีควร ดงันัน้ครูพลศึกษาสว่นใหญ่จึงมีความคุน้เคยเช่ียวชาญในการสอน
ดว้ยวิธีสอนแบบโดยตรง (Rink J, 2006) อย่างไรก็ตามจากงานวิจัยท่ีผ่านมา เช่น งานวิจัยของ
บอยซ ์(Boyce, 1992) พบว่า การสอนแบบโดยตรงแม้จะได้ผลดี แต่นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ชอบ
บรรยากาศในการเรียนการสอน เพราะเวลาส่วนใหญ่ใช้ไปในการฝึกกิจกรรมตามแบบฝึกท่ีครู
ก าหนด ซึ่งไม่เกิดความสนุกสนาน เพราะโอกาสท่ีจะเลน่เกมท่ีคลา้ยกับสถานการณจ์ริงนัน้มีนอ้ย 



  57 

ครูจึงควรหาวิธีการสอนท่ีผูเ้รียนสนใจ กระตือรือรน้ ท่ีจะเรยีนและปฏิบติักิจกรรมอยา่งสนุกสนาน 
ทัง้นีเ้พราะความสนกุสนานเป็นจุดประสงคส์  าคญัในการเลอืกเรยีนกิจกรรมพลศึกษาและการออก
ก าลงักายตา่งๆ (Supaporn และ Giffin, 1998) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปไดว้่า วิธีการสอนพลศึกษา หมายถึง วิธีการ 
ท่ีครูใชเ้พื่อสรา้งบรรยากาศในชัน้เรียน และเพื่อน าทางนกัเรียนไปสูเ่นือ้หา ความรู ้ทกัษะ รวมถึง
จุดประสงค์ของการสอนในรายวิชาพลศึกษา ไม่มีวิธีการสอนใดท่ีดีท่ีสุดเพียงวิธีเดียว ทั้งนี ้
ครูผู ้สอนควรเลือกวิธีการสอนให้มีความสอดคลอ้งกับสถานการณ์เพื่ อสรา้งประสบการณ์ 
ใหแ้ก่ผูเ้รยีนจะช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูใ้นท่ีสดุ 

 
3.3 ทฤษฏีการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา 

จรวย แก่นวงษ์ค า (2529) กล่าวว่าทฤษฏีการเรียนรูท่ี้ส  าคัญในการน าไปใช้ใน 
การเรยีนการสอนพลศกึษานิยมใชก้นัอยู ่มี 3 ทฤษฏี คือ 

3.3.1 ท ฤ ษ ฏี ก า ร เรี ย น รู ้แ บ บ ต่ อ เน่ื อ ง ข อ ง ธ อ ร์น ได ก์  (Thorndike ’s 
Connectionism) ทฤษฏีนีเ้ช่ือว่าไม่ว่ามนุษยห์รือสตัวก็์ตามถา้เขาไดป้ระกอบกิจกรรมท่ีเขาชอบ
และพึงพอใจ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของเขาแลว้ เขาจะปฏิบัติกิจกรรมนัน้ได้ดี
โดยทั่ วไปเราจะรู ้จักทฤษฏี นี ้ในแง่ของ S-R-BOND ซึ่ งหมายความว่าเม่ือ มีส่งเร ้าก็ต้อง 
มีการตอบสนอง ฉะนั้นระหว่าง S กับ R จึงเกิดความสมัพันธ์กันขึน้ เช่น การใหร้างวลั เป็นต้น
นัก จิตวิทยาการศึกษา ช่ือว่า  ธอร์นไดก์ (Thorndike) ได้ตั้งกฎการเรียน รู ้ไว้ 3 ประการ   
(ณฐัภร  อินทยุศ, 2556) 

3.3.1.1 กฎแหง่ความพรอ้ม (Law of Readiness) ทฤษฏีนีก้ลา่ววา่ ก่อนท่ีจะ
ท าการสอนต้องให้ผูเ้รียนเกิดความพรอ้มท่ีจะเรียนคือ ใหอ้ยู่ในภาวะพร้อมท่ีจะเรียน มีความ
แข็งแรงท่ีจะปฏิบัติแบบฝึกต่างๆ ผูส้อนอาจจะน าผูเ้รียนเลน่เกม หรือนันทนาการเพื่อน าความรู ้ 
สูเ่นือ้หาหรือทักษะทางกีฬาท่ีจะสอน เพื่อใหน้ักเรียนเกิดความพรอ้มทัง้ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ  
และอารมณ ์จึงท าการสอน หากนกัเรยีนไม่มีความพรอ้มตามท่ีกลา่วมานัน้ เกิดความไม่พงึพอใน
เรื่องใด การเรยีนรูจ้ะไม่สามารถเกิดขึน้ได ้
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ภาพประกอบ 19 กฎแหง่ความพรอ้ม 

3.3.1.2 กฎแห่งการฝึกหดั (Law of Exercise) ทฤษฏีนีเ้ช่ือว่า ทักษะอะไรก็
ตามถา้ไม่ไดใ้ชท้กัษะนัน้ๆจะค่อยๆหายไป ทางดา้นพลศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถา้อยากใหย้งัคงอยู่ก็
ตอ้งปฏิบติั และทบทวนอยู่เสมอ ซึ่งจะท าใหก้ารเรียนรูน้ัน้แน่นแฟ้นมากขึน้ แต่ถา้พฤติกรรมใดท่ี
เกิดการเรียนรูแ้ลว้แต่ขาดการกระท าซ  า้บ่อยๆจะท าใหก้ารเรียนรูน้ัน้ไม่มีความคงทนและหายไป  
และภายหลังมีการทดลองเพิ่มเติมมากขึน้ ธอรน์ไดก์ (Thorndike) พบว่า ส  าหรับพฤติกรรม
บางอย่างการฝึกกระท าซ  า้อยา่งเดียวไม่ก่อใหเ้กิดผลดีตอ่การเรียนรู ้ผูเ้รียนควรไดร้บัผลยอ้นกลบั 
เช่นค าแนะน าหรอืทรายถึงผล เช่น ปฏิบติัทกัษะ “ถกู” หรือ “ผิด” อย่างไร จึงจะน าไปสูก่ารเรียนรู ้
หรอืการพฒันาพฤติกรรมที่ตอ้งการได ้ 

3.3.1.3. กฎแห่งความส าเร็จ หรือกฎแห่งผล (Law of Exercise) ทฤษฏีนี ้
กลา่ววา่ คนมีแนวโนม้จะท าในสิ่งท่ีตนเองท าไดดี้ เพราะเม่ือท าไดส้  าเรจ็ก็จะเกิดความภาคภูมิใจ
ในผลการกระท าของตนเอง และจะกลับมาท าซ  ้าอีก  แต่ถ้าท าให้เกิดความไม่พึงพอใจ  
หรอืไดร้บัโทษจากกิจกรรมนัน้ๆก็จะท าใหล้ดพฤติกรรมนัน้ลง การลงโทษไม่ไดมี้ผลตรงขา้มกบัการ
ใหร้างวลัโดยชัดเจน แมอ้าจมีผลกระทบอยู่บา้งรวมถึงอาจเกิดการตอบสนองอย่างอ่ืนท่ีมากขึน้  
อีกดว้ย  ธอรน์ไดก ์(Thorndike)  เนน้กฎแห่งความส าเรจ็ หรอืกฎแห่งผล ในดา้นของการใหร้างวลั
หรอืการท าใหเ้กิดความพึงพอใจ จะท าใหมี้แนวโนม้ในการกระท าพฤติกรรมนัน้ซ  า้อีก การสอนพล
ศึกษาจึงควรสรา้งสรา้งบรรยากาศให้เด็กเกิดความส าเร็จเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ
กิจกรรมต่างๆเพื่อใหผู้เ้รียนเกิดความสนใจ ต่ืนเตน้ ทา้ทาย น าไปสู่การเรียนรู ้การปฏิบัติ และ  
การกลบัมาท าซ  า้ในท่ีสดุ 

3.3.2 ทฤษฏีการเรียนรูก้ารวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning) 
ของอีวาน พาฟลอฟ  (Ivan Pavlov) (ค.ศ. 1849 – 1936) เป็นทฤษฎีท่ีเช่ือว่าจะท าใหน้ักเรียน 
เกิดการเรียนรูไ้ด้ง่ายท่ีสุด เน่ืองจากสามารถท าให้ผู ้เรียนเกิดความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร ้า 
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(Sitmutus) กับการตอบสนอง (Response) ถา้น าสองสิ่งนีม้าสมัพนัธ์กนัได ้การเรยีนรูก็้จะเกิดขึน้ 
ซึ่งพาฟลอฟ (Ivan Pavlov) ไดท้  าการทดลองใช้กับสุนัข ใช้เนือ้เป็นสิ่งเรา้ และกระด่ิงเป็นสิ่งท่ี 
เราสรา้งขึน้ 

ประโยชนท์ฤษฎีการเรียนรูโ้ดยการวางเงื่อนไขต่อการเรียนการสอนวิชาพล
ศกึษา นกัเรยีนจะตอ้งมีเงื่อนไขโดยอตัโนมติัตา่งๆ ดงันี ้

3.3.2.1 นกัเรยีนเขา้เรยีนตรงเวลา เขา้แถวตามครูสั่งตามท่ีตกลงกนั 
3.3.2.2 แตง่กายชุดฝึกพลศกึษาตามท่ีก าหนด 
3.3.2.3 ตัง้ใจปฏิบติัตามค าสั่งของผูส้อน 
3.3.2.4 เงียบเม่ือครูก าลงัสอน 
3.3.2.5 เม่ือมีเหตตุอ้งหยดุเรยีน ผูเ้รยีนตอ้งยื่นใบลาตามก าหนด 
3.3.2.6 หยดุทกุอยา่ง เม่ือไดย้ินเสยีงสญัญาณนกหวีดจากครูผูส้อน 
3.3.2.7  ท าความสะอาดรา่งกายตามสขุบญัญัติแห่งชาติ ก่อนขึน้เรียน

คาบถดัไป (สธุรรม  สอนเถ่ือน, 2543, น. 12-13) 
3.3.3 ทฤษฏีสนาม (Field Theory) 

ผูคิ้ดคน้ทฤษฏีนีเ้ป็นชาวเยอรมัน ไดแ้ก่ แวรไ์ทเมอร ,์  คอฟคา, ฮารท์แมร 
และ โฮเลอร ์(Wertheimer, Koffaka, Hartmann, and Hohler) ซึ่งไดก้ลา่วถึงแบบแผนสว่นใหญ่
หรือสว่นรวมมากกว่าสว่นย่อย ถือหลกัการส  าคญักว่าปรากฏการณท์างจิตวิทยาลว้นแต่เป็นสิ่งท่ี
ไม่อาจแยกย่อยออกไปได ้การท่ีมนุษยจ์ะสมัผสัสิ่งหนึ่งสิ่งใดดว้ยตา หรอืดว้ยกาย จะสมัผสัสิ่งนัน้
ทัง้หมดทัง้รา่งหรือทัง้สนาม (Field) ใหค้วามสนใจเก่ียวกับการมองเห็นของมนุษย ์คนจะมองเห็น
สิ่งใดตอ้งเห็นทัง้หมดทัง้รูปของสิ่งนัน้ ไม่ใช่เห็นทีละสว่น การเรียนพลศึกษาผูเ้รียนจะเรียนรูไ้ดดี้
ท่ีสดุนัน้จะตอ้งมีความคิดรวบยอดในสิ่งท่ีเรียนหรือสิ่งท่ีปฏิบัติในกิจกรรมพลศึกษา ซึ่งบางคน
อาจจะเรยีนจากการลองผิดลองถกูจนกระทั่งเกิดการ “หยั่งเห็น” (Insight)ในท่ีสดุเขาก็จะเห็นวา่วิธี
ท่ีถกูตอ้งนัน้ควรท าอยา่งไร ซึ่งทฤษฏีกลุม่นีมี้แนวคิดหลกัๆ คือ 

3.3.3.1 การศึกษาพฤติกรรมของคนนัน้ ไม่ควรมองเฉพาะพฤติกรรมท่ี
สงัเกตไดเ้ทา่นัน้ แตค่วรค านงึถึงกระบวนการทางความคิดซึ่งเป็นสาเหตขุองพฤติกรรมดว้ย 

3.3.3.2 การเรยีนรูเ้ป็นเรื่องของการท่ีบุคคลจะรบัรูส้ิ่งเรา้ จดัโครงรา่งของ
สิ่งเรา้ หรอืหาความสมัพนัธท์ัง้หมดของสิ่งเรา้โดยน าความรูเ้ม ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยูม่าใช ้

3.3.3.3  คน เรามั ก เรีย น รู ้สิ่ งต่ า งๆ  เป็ น ส่วน รวม ม ากกว่ า รับ รู  ้
เป็นสว่นยอ่ยๆ (ณฐัภร  อินทยุศ, 2556) 
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3.4 หลักการและการฝึกกีฬา 
ธวัช  วีระศิ ริวัฒน์ (2538) กล่าวว่าการฝึกซ้อม กีฬาจากผู้ ท่ี ไม่ เคยเล่น กีฬา 

มาก่อนเลยจนถึงเป็นนกักีฬาที่มีความสามารถ สามารถแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน  
1. การฝึกสมรรถภาพทางกายทั่วไป เป็นการฝึกเพื่อใหร้า่งกายมีความสมบูรณ ์ 

มีความพรอ้มท่ีจะท าการฝึกหดัไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ  
2. การฝึกทกัษะเพื่อเสริมสรา้งรากฐานทางกีฬา เป็นการฝึกทกัษะพืน้ฐานในการ

เลน่เฉพาะเจาะจงตามประเภทกีฬาท่ีฝึก โดยการฝึกท่าทางการเคลื่อนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสดุ 
ประหยดัก าลงัท่ีสดุ ซึ่งในกีฬาแต่ละประเภทไดก้ าหนดไวห้รอืมีแบบวิธีอยูแ่ลว้ การท่ีจะเลน่กีฬาให้
ดีนัน้ขึน้อยูก่บัการฝึกทกัษะพืน้ฐานท่ีถกูตอ้งตามล าดบัขัน้ของทกัษะการฝึกทกัษะพืน้ฐานจะท าให้
ทกัษะการเล่นพัฒนาขึน้อย่างรวดเร็ว และพัฒนาถึงจุดสุดยอดของแต่ละบุคคล ทักษะการเล่น
ขึน้อยู่กับการฝึกหัด การฝึกหดัท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละการเรียนรูเ้กิดจากการกระท าถูกวิธี ตาม
ทฤษฏีการลองผิดลองถูก (Trial and Error Theory) ในการปฏิบติัทกัษะครัง้แรกผูฝึ้กอาจจะขาด
ความสมัพันธ์การเคลื่อนไหวเป็นไปย่างผิดพลาดหลงัจากท่ีไดฝึ้กอย่างสม ่าเสมอลองท าหลายๆ
ครัง้ๆ จะมีจังหวะและการใชก้ าลงันอ้ยลง ความผิดพลาดนอ้ยลงและมีท่าทางท่ีถูกตอ้งมากขึน้
สง่ผลใหเ้กิดความสนกุสนานมากขึน้ และมีผูฝึ้กกีฬาจ านวนไม่นอ้ยท่ีใจรอ้น เม่ือแรกเริ่มฝึกหดัเลน่
กีฬาอยากจะเลน่กีฬาใหเ้ป็นเร็วท าการฝึกโดยไม่ค านึงถึงพืน้ฐานท่ีถูกตอ้งและขา้มขัน้ตอน ท าใหมี้
ปัญหาในการเลน่ระยะหลงั ดงันัน้ผูท่ี้เริ่มฝึกกีฬาตอ้งมีความอดทนเอาใจใสใ่นการฝึกซอ้มอย่าง
สม ่าเสมอใหบ้รรลวุตัถปุระสงคข์องการฝึกในแตล่ะขัน้ตอน ก็สามารถท่ีจะท าใหท้กัษะพฒันาถึงขีด
สดุของแตล่ะคนได ้

หลักการทั่วไปของการฝึกทักษะข้ันพืน้ฐาน 
2.1. ก่อนท่ีจะท าการฝึกทักษะจะต้องท าการอบอุ่นร่างกายก่อนทุกครัง้ เพื่ อ

เตรยีมรา่งกาย 
2.2 ก่อนท่ีจะท าการฝึกควรศึกษารายละเอียดและขัน้ตอนการปฏิบติัของทกัษะ

เพื่อท าใหก้ารฝึกหดันัน้ถกูตอ้งตามหลกัการและแบบแผน 
2.3 ตอ้งท าการฝึกหดัตามแบบแผน ตามรายละเอียดท่ีศึกษามา ฝึกหดัตามสิ่งท่ี

ถกูตอ้ง เม่ือพบขอ้ผิดพลาดตอ้งท าการแกไ้ขทนัที 
2.4 ตอ้งท าการฝึกซอ้มบอ่ยๆตอ้งระลกึอยู่สมอวา่ทกัษะจะเกิดขึน้ไดน้ัน้ขึน้อยูก่ับ

การฝึกฝนซึ่งเป็นไปตามกฎของการใช้และไม่ใช้ซึ่งกล่าวว่าส่วนใดของร่างกายก็ตามถ้ามีการ
เคลื่อนไหวหรอืการออกก าลงักายอยูเ่สมอสว่นของรา่งกายนัน้จะมีการพฒันาขึน้มีสมรรถภาพการ
ท างานสงูสว่นใดท่ีไม่มีการเคลื่อนไหวหรอืการออกก าลงักายสมรรถภาพจะต ่า 
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2.5 ตอ้งระลกึอยูเ่สมอวา่ทกัษะขึน้อยู่กบัการฝึกฝนเป็นประจ าท าใหใ้หเ้กิดความ
ช านาญ สามารถปฏิบติัทกัษะตา่งๆไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

2.6 การฝึกทักษะต่างๆควรเริ่มฝึกจากงานง่ายไปหายาก จากชา้ไปหาเร็ว จาก
เบาไปหาหนกัและจากนอ้ยไปหามาก 

2.7 หลังจากการฝึกแต่ละครัง้ ต้องมีประเมินผลการฝึกหัดทุกครั้ง ถ้าพบ
ขอ้ผิดพลาดตอ้งพยายามแกไ้ขใหถ้กูตอ้ง 

2.8 การฝึกทกัษะกีฬา ผูฝึ้กจะตอ้งมีความพรอ้มท่ีจะฝึก มีความพงึพอใจท่ีจะฝึก 
ถา้ผูฝึ้กมีความพรอ้มท่ีจะฝึก จะสามารถฝึกไดด้ว้ยความรวดเรว็และไดผ้ลดี 

2.9 การฝึกแต่ละครัง้ควรก าหนดเกณฑข์ัน้ต ่าในการปฏิบติัทกัษะ และพยายาม
ปฏิบติัใหผ้า่นเกณฑน์ัน้ๆ 

2.10 การฝึกจะตอ้งค านงึถึงหลกัการเพิ่มงาน ตอ้งท าสถิติของการฝึกแตล่ะครัง้ไว ้
ถา้เพิ่มงานแลว้ ความสามารถเพิ่มขึน้ก็ปลอ่ยใหโ้ครงการฝึกไประยะหนึ่งแลว้ค่อยๆเพิ่มงานขึน้ 
เป็นหลกัของการรบัตวัก่อใหเ้กิดความถาวรและเคยชินในการท างานท่ีเพิ่มขึน้ 

3. การฝึกเพื่อใหไ้ดส้มรรถภาพและความสามารถสูงสุด คือ การฝึกอย่างหนักทั้ง
ทางดา้นรา่งกายและจิตใจ ฝึกสมรรถภาพทางกายอย่างเฉพาะเจาะจงตามชนิดหรือประเภทของ
กีฬา เพื่อใหน้กักีฬามีสมรรถภาพทางดายและความสามารถสงูสดุ 

พืน้ฐานของการฝึกซ้อมกีฬา 
เจริญ กระบวนรตัน ์(2548, 27) ในการแข่งขนักีฬาแต่ละครัง้ถึงแมจ้ะมีนกักีฬา

เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจ านวนมาก แต่จะมีนักกีฬาเพียงไม่ก่ีคนเท่านั้นท่ีสามารถจะพัฒนา
กา้วหนา้ไปถึงระดบัความสามารถสงูสดุได ้(Highest Performance Levels) ท าไมจึงเป็นเช่นนัน้ 
ทัง้นีก็้เพราะวา่แตล่ะคนเริ่มตน้ดว้ยศกัยภาพของความสามารถและความมุ่งมั่นตัง้ใจที่แตกต่างกัน 
ดงัจะเห็นไดจ้ากนกักีฬาบางคนดธูรรมดา ไม่มีจุดเดน่ชวนใหน้า่สนใจช่วงปีแรกๆท่ีเขา้มารบัการฝึก
แต่หลงัจากนัน้กลบัพัฒนาขีดความสามารถของตนเองใหก้้าวหนา้ขึน้ไปถึงระดบัชาติหรือระดับ
โลกไดใ้นช่วงปีต่อๆไป เพราะเหตุใดหรือท าไมนักกีฬาผูน้ัน้จึงสามารถก้าวไปถึงจุดสูงสุดไดใ้น
ขณะท่ีนกักีฬาคนท่ีถูกมองหรือคาดหวงัไวใ้นตอนแรกก็คือขึน้อยู่กับการฝึกซอ้มและความมุ่นมั่น
ตัง้ใจของนักกีฬาแต่ละคนเป็นส  าคัญ การฝึกซ้อมและการแข่งขันนับเป็นกิจกรรมท่ีค่อนขา้ง
สลบัซับซอ้นเพราะหลายสิ่งหลายอย่างถูกน ามาประกอบรวมกันเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จหรือ
จุดมุ่งหมายท่ีตัง้ไว ้อย่างไรก็ตามมีกฎพืน้ฐานท่ีส  าคญัเพียง 3 ประการ ท่ีควรยึดถือปฏิบัติอย่าง
สม ่าเสมอขณะท่ีท าการฝึกซอ้ม คือ  
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1. การรู้จักประมาณตน (Moderation) 
การรูจ้กัประมาณตนเองถือไดว้่าเป็นกฎขอ้แรกของการฝึก ซึ่งหมายถึงการไม่

พยายามท่ีจะท าอะไรให้หักโหมหรือหนักเกินไปในการฝึก เช่น นักกีฬาวิงระยะไกลท่ียังไม่มี
ประสบการณใ์นการฝึกซอ้มแข่งขนัไม่ความพยายามฝึกวิ่งใหไ้ด ้160 กิโลเมตรต่อสปัดาห ์เพราะ
อาจจะท าใหเ้กิดปัญหาการบาดเจ็บรุนแรงจนกลายเป็นปัญหา อุปสรรคท่ี์บั่นทอนใหอ้ายุของการ
เป็นนกักีฬาตอ้งสิน้สดุลง 

2. ความสม ่าเสมอในการฝึกซ้อม (Consistency) 
ความสม ่าเสมอในการฝึกซอ้มคือกฎขอ้ท่ี 2 ของการฝึกซอ้มวิธีการหนึ่งท่ีจะ

ช่วยหลกีเลี่ยงการฝึกท่ีหกัโหมหรอืหนกัมากเกินไป คือการฝึกซอ้มอย่างสม ่าเสมอและมีระบบแบบ
แผนท่ีถูกตอ้งรดักุมแต่มิไดห้มายความว่าความหนักท่ีใช้ในการฝึกเท่าเดิมหรือเหมือนกันทุกวัน 
ในกรณีท่ีนกักีฬาตอ้งท าการฝึกอย่างต่อเน่ืองสม ่าเสมอซึ่งจะสง่ผลใหร้า่งกายสามารถปรบัตวัรบั
ความหนักหรือกดดันในการฝึกอย่างรวดเร็วท าให้ง่ายต่อการท่ีจะพัฒนาความสามารถและ
สมรรถภาพทางกายของนกักีฬาใหก้า้วสงูยิ่งขึน้ไปการหยุดชะงกัหรอืขาดการฝึกซอ้มเพียง 2 – 3 
วัน จะท าให้ร่างกายต้องสูญเสียความอดทนและความตึงของกล้ามเนื ้อท่ีเคยได้รบัการฝึก  
การพยายามเพิ่มความหนักในการฝึกพิเศษ เพื่อชดเชยหรือเพิ่มเติมใหก้ับส่วนท่ีสูญเสียไปอัน
เน่ืองมาจากการขาดการฝึกซอ้มนัน้โดยความเป็นจรงิแลว้อาจจะท าใหน้กักีฬาไดร้บัความกดดัน
ต่อรา่งกายมากเกินไปซึ่งอาจจะสง่ผลใหเ้กิดการบาดเจ็บหรอืเกิดการเจ็บปวดไดร้บัความเครยีด
ความกดดนัท่ีกระท าหรือเกิดกับรา่งกายยิ่งเพิ่มมากขึน้เท่าใดก็จะยิ่งมีเหตุผลท าใหร้า่งกายเกิด
ความเหน่ือยลา้มากขึน้เท่านัน้ ความสม ่าเสมอในการฝึกซอ้มเป็นสิ่งส  าคญัยิ่งส  าหรบัการท่ีพฒันา
ตนเองใหก้้าวไปสู่ความส าเร็จ นักกีฬาท่ีฝึกซอ้มเป็นประจ าสม ่าเสมอดว้ยความหนักท่ีถูกตอ้ง
เหมาะสมกับสภาพร่างกายของตนเอง จะสามารถแสดงออกซึ่งขีดความสามารถหรือประสบ
ความส าเรจ็ไดไ้ม่ต่างกับกลุม่นกักีฬาท่ีมีพรสวรรคแ์ตข่าดการฝึกซอ้มท่ีสม ่าเสมอและตอ่เน่ืองก็คือ
สมรรถภาพพืน้ฐานจะไดร้บัการพัฒนาใหแ้ข็งแกรง่และสมบูรณ์ยิ่งขึน้ยิ่งระยะเวลาและความ
สม ่าเสมอในการฝึกซอ้มถูกสะสมไวย้าวนานมากเพียงใดจะยิ่งช่วยเป็นเกราะป้องกันปัญหาการ
เจ็บป่วยและการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึน้กบัรา่งกายไดม้ากเทา่นัน้ขณะเดียวกนัหากมีเหตุหรอืปัญหา
ใหจ้ าเป็นตอ้งหยุดชะงกัการฝึกซอ้มการเสื่อมสภาพของรา่งกายจะเกิดขึน้อย่างชา้ๆและสามารถ
กลบัคืนสูส่ภาพท่ีสมบูรณห์รอืแกติไดอ้ยา่งรวดเรว็กวา่นกักีฬาที่ขาดการฝึกซอ้มอยา่งสม ่าเสมอ 

3. การพักผ่อน (Rest)  
การพกัผอ่นถือเป็นกฎท่ีส  าคญัขอ้ท่ี 3 ของการฝึกซึ่งบางทีอาจจะเป็นกฎขอ้ท่ี

ส  าคัญท่ีสุดส  าหรบันักกีฬารุ่นเยาวท์ั้งนั้นเพราะการพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นมาก
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ส าหรบันกักีฬาแต่ในทางปฏิบัติจริงมักถูกละเลยจนอาจกลา่วไดว้่าเป็นกฎขอ้ท่ีถูกนกักีฬาปฏิบัติ
นอ้ยท่ีสุดก็ว่าได ้กฎ 3 ประการท่ีส  าคัญดงักล่าวเป็นสิ่งจ าเป็นท่ีผูฝึ้กสอนและนักกีฬาควรจะได้
พิจารณาน ามายึดถือปฏิบัติรว่มกับแผนการฝึกซอ้มเพราะถา้หากนกักีฬาไดร้บัการฝึกซอ้มอย่าง
สม ่าเสมอดว้ยปรมิาณความหนกัเบาท่ีเหมาะสมกบัสภาพรา่งกายของตนเองและไดร้บัการพกัผอ่น
อย่างเพียงผลลพัธท่ี์จะเกิดขึน้กบัตวันกักีฬาคือความสามารถท่ีจะไดร้บัการพฒันาใหก้า้วหนา้ขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
4.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

มีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือไวห้ลายทา่น ดงันี ้
พิมพพ์นัธ์  เดชะคปุต ์(2544) ไดใ้หค้วามหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ

ไวว้า่ เป็นการจดัการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเป็นส  าคญัของการเรยีนรู ้นกัเรียนอยูร่ว่มกันเป็นกลุม่เลก็ๆ
มีกระบวนการท างานเป็นกลุ่มแบบทุกคนร่วมมือกัน นักเรียนทุกคนในกลุ่มมีความสามารถ
แตกต่างกัน  มีบทบาทท่ีชัดเจนในการเรียน หรือการท ากิจกรรมอย่างเท่าเทียมกันหมุนเวียน
บทบาทหนา้ท่ีกนัภายในกลุม่อยา่งทั่วถึง มีปฏิสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกันไดพ้ฒันาทกัษะความรว่มมือ
ในการท างานกลุม่ มีสว่นร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบผลงานรว่มกัน ขณะเดียวกนัก็
ตอ้งรบัผิดชอบการเรียนในทุกขัน้ตอนของสมาชิกกลุม่ นกัเรียนจะบรรลเุป้าหมายของการจัดการ
เรียนรูไ้ดก็้ต่อเม่ือสมาชิกทุกคนในกลุ่มบรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกัน ดังนัน้ นักเรียนทุกคนตอ้ง
ช่วยเหลอืพึ่งพากนัเพื่อใหท้กุคนในกลุม่ประสบความส าเรจ็และบรรลเุปา้หมายรว่มกนั 

สลาวิน (Slavin, 1990) กลา่วว่า การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ หมายถึง วิธีการ
จดัการเรียนรูท่ี้ผูเ้รยีนแสดงความคิดเห็นรว่มกันในการเรยีน และมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเอง และ
ต่อความส าเร็จของกลุม่ ใหค้วามรว่มมือในการปฏิบติักิจกรรมต่างๆ เพื่อไปสูเ่ป้าหมายของกลุ่ม
และความส าเร็จของกลุม่ สมัฤทธ์ิผลของกลุม่ขึน้อยู่กับความสามารถของสมาชิกทุกคนในกลุม่ท่ี
จะเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผูเ้รียนแต่ละคนตอ้งมีความรบัผิดชอบเป็นรายบุคคลเพราะมี
ความหมายตอ่ความส าเรจ็ของกลุม่มาก 

สวุิทย ์มูลค า และ อรทยั มูลค า (2546) กลา่วถึง การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือ 
ไวว้่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูท่ี้จัดให้ผู ้เรียนได้ร่วมมือ และช่วยเหลือกันในการเรียนรู ้
โดยแบ่งกลุม่ผูเ้รยีนท่ีมีความสามารถตา่งกนัออกเป็นกลุม่เลก็ๆ เป็นการรวมกลุม่อยา่งมีโครงสรา้ง
ท่ีชัดเจน มีการท างานรว่มกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน 
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และกัน มีความรบัผิดชอบรว่มกนัในสงัคมทัง้สว่นตนและสว่นรวม เพื่อใหต้นเองและสมาชิกทกุคน
ฝนกลุม่ประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ หมายถึง  
การเรียนรูเ้ป็นกลุ่มเล็กๆภายในกลุ่ม ประกอบด้วยผู้เรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน เช่น 
(เก่ง ปานกลาง อ่อน) ดว้ยอัตราสว่น 1:2:1 เป็นตน้ ซึ่งกระบวนการท างานนัน้ตอ้งอาศยัการพึ่งพา
อาศัยกันของสมาชิกในกลุ่ม เช่นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน การฝึกทักษะการคิด  
การแกปั้ญหาร่วมกัน สมาชิกในกลุ่มคอยช่วยเหลือกัน ซึ่งส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและ 
ทางสงัคมดีขึน้ 

 
4.2 ทฤษฏีที่เก่ียวข้องและรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  

4.2.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
สลาวิน (Slavin, 1987) ได้พัฒนาเทคนิคการเรียน แบบร่วมมือแบบต่าง ๆ  

ไว ้4 ลกัษณะ ดงันี ้
1. การเรียนแบบกลุ่มแข่งขัน (Student team variations) แบ่งออกเป็น 

4  ลกัษณะ  ดงันี ้
2. กลุม่แขง่ขนัแบบแบง่ตามผลสมัฤทธ์ิ (STAD) 
3. กลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 
4. กลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) 
5. กลุม่รว่มเรยีนอ่านและเขียน (CIRC) 
6. การเรยีนแบบตอ่บทเรยีน (JIGSAW) 
7. การเรยีนดว้ยกนั (Learning together) 
8. การสบืสวนสอบสวนเป็นกลุม่ (Group investigation) 

ทิศนา  แขมมณี (2556, น. 65-73)  กล่าวถึง การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือไว ้
8  รูปแบบ  ดงันี ้

1. การจดัการเรยีนรูแ้บบจิ๊กซอร ์
2. การจดัการเรยีนรูแ้บบ เอส.ที.เอ.ที (STAD) 
3. การจดัการเรยีนรูแ้บบ ที.เอ.ไอ (TAI) 
4. การจดัการเรยีนรูแ้บบ ที.จี.ที (TGT) 
5. การจดัการเรยีนรูแ้บบ แอล.ที (L.T) 
6. การจดัการเรยีนรูแ้บบ จี.ไอ. (G.I) 
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7. การจดัการเรยีนรูแ้บบ ซี.ไอ.อาร.์ซี. (C.I.R.C) 
8. การจดัการเรยีนรูแ้บบคอมเพลก็ซ ์(Complex Instruction) 

รูปแบบการจัดการเรียน รู ้แบบร่วม มือตามแนวคิดของโรเบิ ร ์ท  สลาวิน  
(Robert Slavin) และคณะจากมหาวิทยาลัยจอห์น ฮ็อปกิน (John Hopkins University) ได้
พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือกันเรียนรู ้3 ประการ ดว้ยกัน คือ รางวัลเป้าหมาย  
3 กลุม่ความหมายความส าเรจ็ หรอืความหมายแตล่ะบุคคล และโอกาสในการช่วยใหก้ลุม่ประสบ
ผลส าเร็จเท่าเทียมกัน  จากผลการวิจัยชี ้ให้เห็นว่ารางวัลของกลุ่มและความหมายของของ
ความส าเร็จของแต่ละบุคคลกลุ่ม เป็นลกัษณะท่ีจ าเป็นและส าคัญต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือกับการเรียนรูข้องกลุ่มสลาวิน (Slavin) เป็นท่ียอมรบักัน
แพรห่ลาย มีดงันี ้ (ธิติพนัธ ์คดชาคร, 2554) 

1. STAD (Student Team - Achievement) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
ท่ีสามารถดัดแปลงใชเ้กือบทุกวิชาและทุกระดบัชัน้ เพ่ือเป็นการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
และทกัษะทางสงัคมเป็นส  าคญั 

2. TGT (Team Assisted Individualization) เป็นรูปแบบการจัดการเรยีนรูท่ี้
คลา้ยกบั STAD แตเ่ป็นการจูงใจในการเรยีนเพิ่มขึน้โดยใชก้ารแขง่ขนัเกมแทนการสอบยอ่ย 

3. TAI (Team Assisted Individualization) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้
ผสมผสานแนวความคิด ระหว่างการร่วมมือกับการจัดการเรียนรูร้ายบุคคล ( Individualized 
Instruction) รูปแบบของ TAI จะเป็นการประยกุตใ์ชก้บัการสอนคณิตศาสตร ์

4. CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition)  
เป็นรูปแบบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือผสมผสาน ท่ีมุ่งพฒันาขึน้เพื่อสอนการอ่าน และการเขียน
ส  าหรบันกัเรยีนประถมศกึษาตอนปลายโดยเฉพาะ 

5. Jigsaw ผู้ ท่ี คิ ด ค้ น ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู ้แ บ บ  jigsaw เริ่ ม แ รก คื อ 
Elliot – Aronson และคณะ หลงัจากนัน้สลาวิน (Slavin) ไดน้  าแนวความคิดดงักลา่วมาปรบัขยาย
เพื่อให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือยิ่งขึน้เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ 
ท่ีเหมาะกบัวิชาท่ีเนน้การพฒันาความรูค้วามเขา้ใจมากกวา่พฒันาทกัษะ 

จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นสามารถสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือเป็นเพียง
รูปแบบหนึ่ งของการสอนรูปแบบหนึ่ ง  ซึ่ งมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มตามลักษณะ 
ท่ี มี จุดมุ่ งหมายแตกต่างกัน  และมีหลายเทคนิคให้ผู ้สอนได้เลือกไปใช้จัดการเรียน รู ้ 
ตามความเหมาะสมเพื่อใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูต้ามจุดประสงคข์องรายวิชา 
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4.2.2 แนวคิด ทฤษฏี ที่มี่ความเก่ียวข้องกับการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

รูปแบบการเรียนการสอนของการเรียนรูแ้บบร่วมมือ พัฒนาขึน้โดยอาศัย
หลกัการเรียนรูแ้บบรว่มมือของจอหน์สนั (Johnson และ and Johnson, 1974) ซึ่งไดชี้ใ้หเ้ห็นว่า 
ผูเ้รียนควรรว่มมือกันในการเรียนรูแ้ละการแข่งขัน เพราะการแข่งขนัก่อใหเ้กิดสภาพการณ์ของ
ภาวะแพ้ - ชนะ ต่างจากการร่วมมือกัน  ซึ่งก่อให้เกิดสภาพการณ์ของการแพ้-ชนะ อันเป็น
สภาพการณท่ี์ดีกวา่ทัง้ทางดา้นจิตใจและสติปัญญา ดงันัน้ การเรียนแบบรว่มมือเป็นวิธีการเรยีนท่ี
มีเทคนิคท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดของหลายทฤษฏี ดงัตอ่ไปนี ้

4.2.2.1 ทฤษฏี ก ารเสริม แ รง  (Reinforcement theory) ขอ งส กิน เนอ ร์
(Skinner) การเรียนแบบร่วม มือ  เป็นการเรียน รู ้ท่ีผู ้เรียนจะต้องช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน 
สมาชิกจะไดร้บัมอบหมายหนา้ท่ีทกุคน และยดึหลกัวา่ความส าเรจ็ของตนคือความส าเร็จของกลุม่
ดงันัน้ ในการท างานจะตอ้งมีการใหก้ าลงัใจกัน อาจเป็นค าชมเชย รางวลั เพื่อเป็นแรงกระตุน้ให้
สมาชิกทกุคนท างานใหดี้ท่ีสดุเพื่อผลส าเร็จของกลุม่ ซึ่งหลกัการดงักลา่วมีพืน้ฐานมากจากวิธีการ
ปรบัพฤติกรรม (behavior modification) ซึ่งมีแนวคิดทฤษฏีการเรียนรูก้ารวางเงื่อนไขแบบการ
กระท า (operant conditioning) มีแนวคิดวา่ การกระท าใดๆท่ีไดร้บัการเสรมิแรง จะมีแนวโนม้ท่ีจะ
ลดลงและหายไปในท่ีสุดในการเรียนแบบรว่มมือนั้น การใหค้วามสนใจ การยอมรบัการใหค้  า
ชมเชย จากกลุ่มเพื่อนจะเป็นตัวเสริมแรงท่ีมีประสิทธิภาพมาก โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นมักจะมี
ธรรมชาติรวมกลุม่ เช่ือและท าตามกลุม่มากกวา่ครู การฝึกใหก้ลุม่เพื่อกลา่วค าชมเชย การยอมรบั 
และการใหค้วามสนใจ รูปแบบกิจกรรมท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นทัง้ผูส้อน ซึ่งจะไดแ้สดงความสามารถ
ได้เต็มศักยภาพ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้รบัฟัง และการให้การยอมรบั ชมเชยผู้พูด จะมีผลต่อ
ความรูส้กึของผูก้  าลงัท าหนา้ท่ีไดเ้ป็นอย่างดี และขณะท่ีไดร้บัฟังการสอน ก็มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นของตนไดอ้ยา่งเต็มท่ี ในดา้นการประเมินผล การใหร้างวลั การมอบเกียรติบตัร ส  าหรบักลุม่
ท่ี มี คะแนนสูงสุด  3 อั น ดับ แ รก  ก็ จะ เป็ นตั วก ระตุ้น ให้ มี ก ารแสด งพฤ ติ ก รรมต่อ ไป  
(ชยัวฒัน ์ สทุธิรตัน,์ 2558) 

4.2.2.2 ทฤษฏีการเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning theory) การเรยีนแบบ
รว่มมือ เป็นการเรียนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนท างานรว่มกนัเป็นกลุม่เหมือนกบัการอยู่รว่มกันในสงัคมหนึ่ง 
ซึ่งการท างานแบบรว่มมือจะสรา้งสมัพนัธภาพอนัดีตอ่กนั เรยีนรูซ้ึ่งกนัและกนัและมีการสงัเกตสิ่งท่ี
อยู่รอบๆ ตัว ซึ่งในทฤษฏีการเรียนรูท้างสังคมโดยแบนดูรา กล่าวว่า คนเราเรียนรูใ้นสิ่งต่างๆ 
ท่ีอยู่รอบๆตวัเราอยูเ่สมอ ซึ่งสว่นใหญ่เป็นการสงัเกต (observation learning) หรือการเลียนแบบ
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จากตวัแบบ ซึ่งตวัแบบสามารถถ่ายทอดทัง้ความคิดและการแสดงออกไดพ้รอ้มๆกนั และตวัแบบ
จะท าหนา้ท่ียบัยัง้การเกิดพฤติกรรม โดยตัวแบบอาจเป็นบุคคลจริงๆ ( live mode) หรือตัวแบบ
สญัลกัษณ ์(Symbolic) ก็ได ้(ชยัวฒัน ์ สทุธิรตัน,์ 2558)  ดงันัน้ การเรียนโดยใชก้ระบวนการเรยีน
แบบร่วมมือ สมาชิกจะแสดงพฤติกรรมต่างๆ การให้ความช่วยเหลือรว่มมือกันทัง้การมีน า้ใจ 
เมตตากรุณา การเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ การรูจ้ักเกรงใจผูอ่ื้น เอาใจเขามาใส่ใจเราพฤติกรรมเหล่านี ้ 
จะมีการเลียนแบบเกิดขึน้ในหอ้งเรียน หรือดา้นการสอนท่ีเรียกว่าเพื่ อนช่วยเพื่อน ทุกคนจะเห็น
ภาพของการสอนของเพื่อนๆ หากตนเองรูส้กึประทบัใจเพื่อนคนใดคนหนึ่งก็จะน ามาเลียนแบบ 
นอกจากนี ้การได้มีปฏิสัมพันธ์กับสมาชิกกลุ่ม ยังท าให้มีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนการสอน  
เพื่อนรว่มชัน้ วิชาท่ีเรยีน และครุผูส้อน อนัจะสง่ผลดีตอ่การด าเนินชีวิตในอนาคต 

4.2.2.3 ทฤษฏีความตอ้งการของมาสโลว  ์(Maslow Theory) การเรียนแบบ
รว่มมือ เป็นการจัดประสบการณใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามสามารถเฉพาะตวัและศกัยภาพของตนเอง
รว่มมือกนัแกปั้ญหาต่างๆ ใหบ้รรลผุลส  าเรจ็ได ้โดยสมาชิกตา่งตระหนกัวา่ แต่ละคนลว้นเป็นสว่น
หนึ่งของกลุม่ ไดร้ว่มคิด วิเคราะห ์แกปั้ญหา ผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนของเขาเอง การท างาน
รว่มกบัผูอ่ื้น จะท าใหเ้ขา้ใจผูอ่ื้น เขา้ใจตนเอง รูจ้กัตวัเอง ซึ่งโดยธรรมชาติของคนแลว้ลว้นตอ้งการ
การยอมรบัจากผูอ่ื้นจากในสงัคม และตอ้งการแสวงหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆ เพื่อสนองความตอ้งการ
ของตนเอง ซึ่งมาสโลว์ (Maslow) มองว่า เด็กมีธรรมชาติพรอ้มท่ีจะศึกษาส ารวจสิ่งต่างๆ 
คนทุกคนมีแรงภายในท่ีจะไปถึงสภาพท่ีเรียกว่า การรูจ้ัดตนเองตรงตามสภาพท่ีเป็นจริง หรือ
ตอ้งการท่ีจะตระหนกัในความสามารถของตน ซึ่งหมายถึง การยอมรบัตนเองทัง้ในสว่นบกพรอ่ง
และสว่นดี ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นท่ีมีต่อตนเอง ซึ่งชัยวฒัน ์ สุทธิรตัน ์(2558, น. 184) 
กล่าวว่า  ความต้องการ คือ  สภาวะท่ีเกิดจากความไม่สมดุลทั้งทางร่างกายและจิตใจ  
ความตอ้งการของคนมักไม่ไดร้บัการตอบสนองอย่างสมบูรณ ์เม่ือไดร้บัการตอบสนองตอบระดบั
หนึ่ ง ก็จะเกิดความต้อ งการมากขึ ้น ไป อีกระดับหนึ่ ง   จากแนวคิดทฤษฏีของมาสโลว ์
(Maslow Theory)แสดงว่า มนุษยท์ุกคนลว้นมีความตอ้งการ จะสนองความตอ้งการให้ตนเอง  
และความต้องการจะได้รับการตอบสนองก็ต่อเม่ือความต้องการขั้นต้นได้รบัการตอบสนอง  
อย่างเพียงพอก่อน  ดงันัน้การจัดการเรียนการสอนโดยการน าทฤษฏีมาใชน้ัน้ คือ การเปิดโอกาส
ให้ผู ้เรียนมีการพัฒนาและมีสมรรถภาพทั้ง 3 ด้านไปพรอ้มๆกัน คือ ความรู ้ (Cognitive) 
ดา้นอารมณ์ความรูส้ึก(affective) และดา้นทกัษะ (Psychomotor) ซึ่งหมายความว่า ครูควรเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนรูจ้ักการคิด การใชเ้หตุผล มีความช่ืนชมหรือมีเจตคติท่ีดีต่อสิ่งท่ีเรยีน โดยเฉพาะ
ผู้เรียนได้ลงมือกรพะท ากิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้จัดเตรียมสื่อ หรือเป็นผู้ให้
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ค าแนะน า ซึ่งสอดคลอ้งกับเรียนแบบร่วมมือ ท่ีมุ่งเน้นใหผู้เ้รียนไดร้่วมมือกันท างานกลุ่ม โดย
สมาชิกจะเป็นผูป้ฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ี ซึ่งสมาชิกทกุคนจะมีโอกาสแสดงความสามารถท่ีมีอยู่
ไดอ้ยา่งเต็มท่ี จะท าใหผู้เ้รยีนมีความรูส้กึวา่ตนเองมีประโยชนแ์ละมีความส าคญัตอ่กลุม่ 

4.2.2.4 ทฤษฏีพัฒนาการทางสติปัญญา (Cognitive Theory)  การเรียน
แบบรว่มมือ เป็นการเรียนท่ีเนน้การช่วยเหลือ รว่มกันคิดแกปั้ญหานั่นคือ การใหผู้เ้รียนไดล้งมือ
กระท า คน้หาความรูด้ว้ยตนเองจนเกิดความรูค้วามเขา้ใจ จากลกัษณะดงักลา่วมีพืน้ฐานมาจาก
ทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญา เพราะการท่ีผูเ้รยีนไดมี้การปฏิสมัพนัธก์บัสิ่งแวดลอ้มรอบๆตวั จะ
ท าใหเ้กิดความคิดเก่ียวกบัสิ่งต่างๆ ท่ีเป็นรูปธรรม และมีการพฒันาตอ่ไปเรื่อยๆ จนสามารถคิดใน
สิ่งท่ีเป็นนามธรรมได ้(ชัยวฒัน ์ สทุธิรตัน,์ 2558) สรุปวา่ แนวคิดทฤษฏีพฒันาการทางสติปัญญา
มองว่า คนเราทุกคนเกิดมาพรอ้มท่ีจะปฏิสมัพนัธ์กับสิ่งแวดลอ้มโดยธรรมชาติพรอ้มท่ีจะกระท า
ก่อน (Action)  ดังนัน้ ในการจัดการเรียนการสอน เพียเจท ์ (Piaget)  ไม่ไดมี้เป้าหมายเพื่อสรา้ง
คนใหเ้ป็นผูท่ี้มีความสามารถท าสิ่งใหม่ ไม่ใช่แตเ่ป็นผูท่ี้คอยลอกเลยีนแบบผูอ่ื้น แต่ตอ้งการคนท่ีมี
ความคิดสรา้งสรรค์ รูจ้ักประดิษฐ์ และค้นคว้าแสวงหาความรู ้ต้องการกระตุ้นให้มีความคิด
วิพากษ์วิจารณ์ รูจ้ักพิสจูนส์ิ่งต่างๆ ไม่ยอมเช่ืออะไรง่ายๆ และตอ้งการใหผู้เ้รียนเป็นผูท่ี้มีความ
กระตือรอืรน้พยายามแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งสว่นหนึ่งเกิดขึน้โดยธรรมชาติ และอีกสว่นหนึ่ง
โดยครูเป็นผูจ้ดัให ้จากเป้าหมายของเพียเจท ์(Piaget) สอดคลอ้งกับการจัดการเรียนแบบรว่มมือ 
ท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพู้ดคุย อภิปราย ซักถามกัน สง่เสริมใหไ้ดพ้ัฒนาความคิดไดศ้ึกษาคน้ควา้
ท างาน และแกปั้ญหาดว้ยตนเอง ซึ่งจะท าใหเ้กิดความมั่นใจในตนเองมากขึน้  

 
4.3 ลักษณะและองคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

การเรยีนรูแ้บบรว่มมือ เป็นวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รยีนท างานรว่มกัน
เป็นกลุม่เล็กๆ โดยทั่วไปมีสมาชิก กลุม่ละ 4 คน สมาชิกกลุม่มีความสามารถในการเรียนต่างกัน
สมาชิกกลุม่จะมีความรบัผิดชอบในสิ่งท่ีไดร้บัการสอน และช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั โดยมีเปา้หมาย
การท างานร่วมกันคือ เป้าหมายกลุ่ม สลาวิน , เดวิด จอห์นสัน และ รอเจอร์ จอห์นสัน 
ใหค้วามหมายการเรียนแบบรว่มมือไวว้่า เป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนไดร้ว่มมือ
และช่วยเหลือในการเรียนรู ้โดยแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ประกอบด้วยสมาชิกท่ีมีความ
แตกต่างกันท างานรว่มกันเพื่อเป้าหมายกลุม่สมาชิกมีความรบัผิดชอบรว่มกัน ผลงงานของกลุ่ม
ขึน้อยู่กับผลงานของสมาชิกแต่ละบุคคลในกลุ่ม และสมาชิกต่างได้รบัความส าเร็จรว่มกันซึ่ง 
สลาวิน (Slavin) เดวิด จอห์นสัน (David Johnson) และรอเจอร ์จอห์นสัน (Roger Johnson) 
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เป็นนักการศึกษาคนส าคัญท่ีเผยแพรแ่นวคิดของการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ไดก้ล่าวไวว้่ า 
ในการจัดการเรียนการสอนแบบทั่ วไป เรามักไม่ให้ความสนใจเก่ียวกับความสัมพันธ์และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน สว่นใหญ่ เรามักมุ่งไปท่ีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างครูกับผูเ้รยีน หรือระหว่าง
ผูเ้รียนกบับทเรียน ความสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียนเป็นมิติท่ีมักจะถูกละเลยหรอืมองขา้มไป ทัง้ๆท่ีมี
ผลการวิจัยชี ้ชัดเจนว่า ความรูส้ึกของผู้เรียนต่อตนเอง ต่อโรงเรียน ครู และเพื่ อนร่วมชั้น  
มีผลตอ่การเรยีนรูม้าก (ทิศนา แขมมณี, 2548) 

ทิศนา แขมมณี (2548) ไดก้ลา่ววา่ ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รยีนมี 3 ลกัษณะ ดงันี ้
1. ลกัษณะการแข่งขนั ในการศกึษาเรยีนรู ้ผูเ้รยีนแตล่ะคนจะพยายามเรียน

ใหไ้ดดี้กวา่คนอ่ืนๆ เพื่อใหไ้ดค้ะแนนดีๆ ไดร้บัการยกยอ่ง หรอืไดร้บัการตอบแทนในลกัษณะตา่งๆ 
2. ลกัษณะต่างคนต่างเรียน คือ แต่ละคนต่างก็รบัผิดชอบดแูลตนเองใหเ้กิด

การเรยีนรู ้ไม่ยุง่เก่ียวคนอ่ืน 
3. ลกัษณะรว่มมือกันหรือช่วยกันในการเรียนรู ้คือ แต่ละคนต่างก็รบัผิดชอบ

ในการเรียนรูข้องตน และในขณะเดียวกันก็ตอ้งช่วยใหส้มาชิกคนอ่ืนเรียนรูด้ว้ย จอหน์สนั  และ
จอหน์สนั  ชีใ้หเ้ห็นว่า  การจัดการศึกษาในปัจจุบนัมักสง่เสริมการเรียนรูแ้บบแข่งขนั ซึ่งอาจมีผล
ท าใหผู้เ้รยีนเคยชินตอ่การแข่งขนัเพื่อแยง่ชิงผลประโยชนม์ากกวา่การรว่มมือกนัแกปั้ญหา อยา่งไร
ก็ตาม เขาแสดงความคิดเห็นว่า เราควรใหผู้เ้รยีนไดเ้รียนรูท้ัง้ 3 ลกัษณะ โดยรูจ้ักใชล้กัษณะการ
เรยีนรูอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ ์ทัง้นี ้เพราะในชีวิตประจ าวนั ผูเ้รยีนตอ้งเผชิญสถานการณท่ี์
มีทัง้ 3 ลกัษณะ แต่เน่ืองจากการศึกษาปัจจุบนัมีการสง่เสริมการเรียนรูแ้บบการแข่งขนัและแบบ
รายบุคคลอยู่แลว้ เราจึงจ าเป็นตอ้งหนัมาสง่เสรมิการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ ซึ่งสามารถช่วยให้ผูเ้รยีน
เกิดการเรียนรูไ้ดดี้ รวมทัง้ไดเ้รียนรูท้กัษะทางสงัคม  และการท างานร่วมกับผูอ่ื้นซึ่งเป็นทักษะท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งในการด ารงชีวิตด้วย การเรียนรูแ้บบร่วมมือไม่ไดมี้ความหมายว่า มีการจัดให้
ผูเ้รียนเขา้กลุม่แลว้ใหง้านและบอกผูเ้รียนใหช้่วยท างานเท่านัน้ การเรียนรูจ้ะเป็นแบบรว่มมือได้
ต้องมีองค์ประกอบท่ีส  าคัญครบ 5 ประการ ซึ่งถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง 
จะกลายเป็นการท างานเป็นกลุม่ทนัที  ซึ่งจอหน์สนั และ จอหน์สนั  (Johnson และ and Johnson, 
1994 ) ไดส้รุปองคป์ระกอบของการเรยีนแบบรว่มมือมี 5 ประการส  าคญั ดงันี ้

1. การพึ่งพาและเกือ้กูลกัน (Positive Interdependence) กลุม่การเรียน
แบบรว่มมือ จะตอ้งมีความตระหนักว่า สมาชิกทุกคนมีความส าคญั และความส าเร็จของกลุ่ม
ขึน้อยูก่ับสมาชิกทกุคนในกลุม่ ในขณะเดียวกันสมาชิกแตล่ะคนจะประสบความส าเรจ็ไดก็้ตอ่เม่ือ
กลุม่ประสบความส าเร็จ ความส าเรจ็ของบุคคลและของกลุม่ขึน้อยู่กบักนัและกัน ดงันัน้ แต่ละคน
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ต้องรับ ผิดชอบในบทบาทหน้าท่ีของตนในขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสมาชิกคนอ่ืนๆด้วย  
เพื่อประโยชนร์ว่มกัน การจัดกลุม่เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนมีการพึ่งพาช่วยเหลือเกือ้กูลกันนีท้  าไดห้ลาย
ทาง เช่น การใหผู้เ้รียนมีเป้าหมายเดียวกัน หรือใหผู้เ้รียนก าหนดเป้าหมายในการท างาน การ
เรียนรู ้ร่วมกัน (Positive goal interdependence)  การให้รางวัลตามผลงานกลุ่ม (Positive 
reward interdependence)  การใหง้านหรือวสัดุอุปกรณ์ท่ีทุกคนตอ้งท าหรือใชร้ว่มกัน(Positive 
resource interdependence)  การมอบหมายบทบาทหน้าท่ีในการท างานร่วมกันให้แต่ละคน 
(Positive role interdependence) 

2. การป รึกษ าหารือ กัน อ ย่ า ง ใกล้ชิ ด  (Face-to-Face Promotive 
Interaction) การท่ีสมาชิกในกลุม่มีการพึ่งพาช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั เป็นปัจจัยท่ีจะสง่เสรมิใหผู้เ้รยีน
มีปฏิสมัพนัธต์อ่กนัและกนัในทางท่ีจะช่วยเหลอืกนัและกนัในการท างานตา่งๆ รว่มกนั สง่ผลใหเ้กิด
สมัพนัธภาพท่ีดีตอ่กนั 

3. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของสมาชิกแต่ละคน ( individual 
accountability) สมาชิกในกลุ่มทุกคนจะต้องมีหน้าท่ีรบัผิกชอบ และพยายามท างานท่ีได้ร ับ
มอบหมายอยางเต็มความสามารถ ไม่มีใครท่ีจะได้รบัประโยชนโ์ดยไม่ท าหนา้ท่ีของตน ดังนั้น  
กลุม่จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบการตรวจสอบผลงาน ทัง้ท่ีเป็นรายบุคคลและเป็นกลุม่วิธีการท่ีสามารถ
สง่เสรมิใหทุ้กคนไดท้  าหนา้ท่ีของตนอย่างเต็มท่ีมีหลายวิธี เช่น การจัดกลุม่ใหเ้ล็กเพื่อจะไดมี้การ
เอาใจใส่กันและกันไดอ้ย่างทั่วถึง การทดสอบเป็นรายบุคคล การสุม่เรียกช่ือรายงาน ครูสงัเกต
พฤติกรรมของผูเ้รยีนในกลุม่ การจดักลุม่ใหมี้ผูส้งัเกตการณ ์การใหผู้เ้รยีนสอนกนัและกนั เป็นตน้ 

4. การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและทกัษะการท างานกลุม่
ย่อย (interpersonal and small – group skills) การเรียนรูแ้บบรว่มมือจะประสบความส าเร็จได้
ตอ้งอาศัยทักษะท่ีส  าคัญๆหลายประการ เช่น ทักษะทางสงัคม ทักษะการปฏิสมัพันธ์กับผูอ่ื้น
ทักษะการท างานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการแก้ปัญหาขัดแยง้ รวมทั้งการเคารพ 
ยอมรบั และไวว้างใจกนัและกนั ซึ่งครูควรสอนและฝึกใหแ้ก่ผูเ้รยีนเพื่อช่วยใหด้  าเนินงานไปได ้

5. การวิเคราะหก์ระบวนการกลุม่ (Group Processing) กลุม่การเรียนรู ้
แบบร่วมมือจะตอ้งมีการวิเคราะหก์ระบวนการท างานของกลุ่มเพื่อช่วยใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละ
ปรบัปรุงการท างานใหดี้ขึน้ การวิเคราะหก์ระบวนการกลุม่ครอบคลมุการวิเคราะหเ์ก่ียวกับวิธีการ
ท างานของกลุม่  พฤติกรรมของสมาชิกกลุม่ และผลงานของกลุม่ การวิเคราะหก์ารเรยีนรูอ้าจท า
โดยครู หรือผูเ้รียน หรือทัง้สองฝ่าย การวิเคราะหก์ระบวนการกลุม่นีเ้ป็นยุทธวิธีหนึ่งท่ีสง่เสรมิให้



  71 

กลุม่ตัง้ใจท างาน เพราะรูว้่าจะไดร้บัขอ้มูลป้อนกลบั และช่วยฝึกทกัษะการคิด (metacognition) 
คือ สามารถท่ีจะประเมินการคิดและพฤติกรรมของตนท่ีไดท้  าไป 

ธิติพนัธ ์คดชาคร (2554) กลา่วว่า การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือตอ้งมีโครงสรา้ง
การเรยีนชดัเจน โดยมีแนวคิดส  าคญั 6 ประการ คือ 

1. เป็นกลุม่ (Team) กลุม่ขนาดเลก็ ประมาณ 2 -6 คน และขนาดท่ีเหมาะสม
ท่ีสดุ คือ 4 คน ท่ีจะเปิดโอกาสใหท้กุคนไดร้ว่มมือกนัอย่างเทา่เทียม รวมทัง้ สามารถแบ่งใหท้  างาน
เป็นคูไ่ดส้ะดวก ภายในกลุม่ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีความสามารถแตกตา่งกนั 

2. ความเต็มใจ (Willing) เป็นความเต็มใจท่ีรว่มกันในการเรียน ท างานโดย
ช่วยเหลอืกนั และมีการยอมรบักนัและกนั อนัจะท าใหง้านราบรื่น 

3 .มีการจัดการ (Management) เพื่อท าใหก้ารท างานเป็นกลุ่มแบบรว่มมือ
เป็นไปอยา่งราบรื่น ไดผ้ลอยา่งมีประสทิธิภาพนัน้ตอ้งก าหนดสิ่งตอ่ไปนี ้

3.1 สัญญาณเงียบ คือ สัญญาณท่ีผู้สอนส่งให้ผู ้เรียน แลว้ผูเ้รียนท า
สญัญาณตามแลว้เงียบเพื่อฟังค าสั่งตอ่ไป 

3.2 บทบาท ตอ้งก าหนดไวล้ว่งหนา้ ใครมีหนา้ท่ีอะไร ใครปฏิบติัอย่างไร
ตามท่ีก าหนด 

3.3 ค  าถาม ท่ีเป็นค าสั่งใหผู้เ้รยีนท าตาม 
4.  มีทกัษะ (Skill) เป็นทกัษะทางสงัคม รวมทัง้ทกัษะการสื่อสารความหมาย

ช่วยสอนและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง เป็นต้น ทักษะเหล่านี ้จะช่วยให้ท างานอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

5. มีหลกัการพืน้ฐาน (Basic Principles) เป็นตัวชีบ้่งว่า เรียนเป็นกลุม่หรือ
เป็นการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ โดยมีหลกัการส  าคญั 4 ประการ ดงันี ้

5.1 ความเป็นอิสระทางบวก (Positive interdependence) มีการพึ่งพา
อาศยัซึ่งกันและกัน ช่วยเหลอืกัน เพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จ และเขา้ใจความส าเร็จของแตล่ะคนคือ 
ความส าเรจ็ของกลุม่ 

5.2 ความ รับ ผิดชอบ เป็ น รายบุ คคล  ( Individual Accountability) 
ทกุๆคนในกลุม่มีบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบในการคน้ควา้ท างาน สมาชิกทุกคนตอ้งเรียนรูใ้น
สิ่งท่ีเรยีนเหมือนกนั จึงถือวา่เป็นความส าเรจ็ของกลุม่ 
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5.3 การมีสว่นรว่มอย่างเท่าเทียมกัน (Equal Participation) ตอ้งมีส่วน
ร่วมในการค้นคว้า การท างานเท่าๆกัน โดยก าหนดบทบาทของแต่ละคน ก าหนดบทบาท  
ก่อน – หลงั 

5.4 การปฏิสมัพนัธไ์ปพรอ้มกนั (Simultaneous Interaction) คือ สมาชิก
ทกุคนจะท างานไปพรอ้มๆกนั 

6. มี เทคนิค หรือ รูปแบบการจัดกิจกรรม (Structures) รูปแบบการจัด
กิจกรรมหรือเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบร่วมมือ เป็นสิ่งท่ีใช้เป็นค าสั่ งให้ผู ้เรียนมี
ปฏิสมัพนัธ์กัน เช่น เทคนิคแรลลี่ โรบิน, อภิปรายคู่, การตรวจสอบคู่, จิกซอว,์ การแกปั้ญหา เป็น
ตน้ เทคนิคต่างๆ จะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับเป้าหมายท่ีต้องการ แต่ละเทคนิคนั้นได้ออกแบบ  
เหมาะกบัเปา้หมายท่ีตา่งกนั 

จากขอ้ความท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปไดว้่า องคป์ระกอบส าคัญในการ
จัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือได ้ 5 ประการ คือ ความสมัพันธ์ทางบวก การปฏิสมัพนัธ์อย่างใกลชิ้ด
การตรวจสอบความรบัผิดชอบของแต่ละคน การฝึกทักษะภายในกลุ่ม และกระบวนการกลุ่ม
ตามล าดบั ดงันัน้ การเรยีนแบบรว่มมือไม่ไดห้มายถึงการจัดผูเ้รยีนมานั่งท างานเป็นกลุม่เท่านัน้ 
แต่สมาชิกในกลุม่ทกุคนจะตอ้งรบัผิดชอบในหนา้ท่ี เพื่อความส าเรจ็ของของกลุม่ ซึ่งเป็นการเรยีน
เป็นกลุม่แบบรว่มมือ จะแตกตา่งไปจากการเรยีนเป็นกลุม่แบบเดิม 

 
4.4 ความส าคัญของของการเรียนแบบร่วมมือ 

การเรียนรูแ้บบรว่มมือ เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งเนน้พฒันาทัง้ดา้นเจตคติ 
และค่านิยมในตัวผูเ้รียน มีการน าเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวคิดท่ีหลากหลาย
ระหว่างสมาชิกในกลุ่ม พัฒนาพฤติกรรมการแก้ปัญหา การวิเคราะหแ์ละการคิดอย่างมีเหตุผล
รวมทัง้พัฒนาคุณลกัษณะของผูเ้รียนใหรู้จ้ักตนเองและเพิ่มคุณค่าของตนเอง กิจกรรมดังกลา่ว  
มีผลตอ่ผูเ้รยีน 3 ประการ คือ 

4.4.1 มีความรูค้วามเขา้ใจเนือ้หาวิชา (Academic Learning) 
4.4.2 มีทกัษะทางสงัคม โดยเฉพาะทกัษะการท างานรว่มกนั (Social Skills) 
4.4.3 รูจ้ักตนเองและตระหนกัในคุณค่าของตนเอง (Self-esteem) (สมเดช  บุญ

ประจกัษ,์ 2540) 
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สุธ รรม   สอน เถ่ือน  (2543) กล่าวถึ งป ระ โยชน์ขอ งการเรียนแบบร่วม มื อ 
ไวด้งันี ้

1. ช่วยใหเ้กิดความเช่ือมั่นและความภาคภมิูใจในตนเอง 
2. ไดพ้ฒันาทกัษะทางสงัคมและการเขา้สงัคม  
3. มีสขุภาพท่ีดี ท างานและเรยีนอยา่งมีความสขุ 
4. ช่วยใหเ้ขา้ใจตนเอง และยอมรบัความแตกตา่งระหวา่งบุคคล 
5. ฝึกการคิดแกปั้ญหา คิดคน้ดว้ยตนเอง 
6. เกิดความสมัพนัธอ์นัดีตอ่กนัระหวา่งสมาชิก 
7. เกิดเจตคติท่ีดีตอ่วิชาท่ีศกึษา 
8. ช่วยใหเ้ป็นผูมี้เหตผุลและมีความคิดในระดบัท่ีสงูขึน้ 
9. มีทกัษะในการท างาน 
10. มีการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั 
11. รบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
12. ช่วยใหรู้จ้กัปรบัตวั และสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้

จันทรเ์พ็ญ  เชื ้อพานิช และ สรอ้ยสน  สกุลรกัษ์ (2542)  กลา่วถึงประโยชน์ของ 
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ ไวด้งันี ้

1. สรา้งความสัมพันธ์อันดีให้แก่สมาชิก เพราทุกคนในกลุ่มต้องมีส่วนร่วม 
ในการรว่มมือกนัท างานกลุม่อยา่งเทา่เทียม 

2. สมาชิกทุกคนมีโอกาสอยา่งเทา่เทียมกันในการออกแสดงความคิดเห็นการพูด 
การแสดงออก หรอืการท ากิจกรรมตา่งๆภายในกลุม่ 

3. เสริมให้มีการช่วยเหลือกัน เช่น เด็กเก่งช่วยแหลือเด็กอ่อน ท าให้เด็กเก่ง
ภาคภมิูใจ รูจ้กัการสละเวลา สว่นเด็กอ่อนเกิดความซาบซึง้ใจของเพื่อนท่ีเขา้มาช่วยเหลอื 

4. รว่มกันคิดทุกคน ท าใหใ้นกลุม่สมาชิกมีการระดมความคิด น าขอ้มูลท่ีได้มา
พิจารณาเพื่อประเมินหาค าตอบหรือทางออกท่ีดีท่ีสดุใหแ้ก่กลุม่ตนเอง เป็นการสง่เสรมิใหช้่วยกัน
คิดหาขอ้มลูเพื่อการตดัสนิใจ 

5. สง่เสรมิทกัษะทางสงัคม เช่น การท างานรว่มกนัของสมาชิกท่ีมีความแตกตา่ง 
มีความเขา้ใจกนัและกัน อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสรมิทกัษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นกลุม่ สิ่ง
เหลา่นีย้งัช่วยในการพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนใหส้งูขึน้อีกดว้ย 
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จากขอ้มูลท่ีกลา่วมาสามารถสรุปไดว้่า ประโยชนข์องการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
นัน้ จะท าใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจเนือ้หาการเรียนมากยิ่งขึน้ เน่ืองจากเป็นการจัดการเรียนรูแ้บบ
กระบวนการกลุ่มท่ีมีการใหเ้ด็กเก่งช่วยเหลือเด็กท่ีไม่เก่ง ซึ่งลักษณะของการสื่อสารหรือการ
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนดว้ยกันจะมีค าอธิบายหรือการสื่อสารท่ีดีกว่าครูผูส้อน และท่ีส  าคญัยงั
เป็นการฝึกทักษะทางสงัคมในการอยู่รว่มกัน การยอมรบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การ
ยอมรยัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น หรือการท างานร่วมกับผู้อ่ืนท่ีมีความหลากหลาย ซึ่งการอยู่
รว่มกันและการท างานรว่มกันนีจ้ะท าใหเ้กิดการเรยีนรู ้และเป็นพืน้ฐานในการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น
ในสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

 
4.5 ข้ันตอนจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

ชัยวัฒน์  สุท ธิรัตน์ (2558)  ได้กล่าวถึ งขั้นตอนการเรียนแบบร่วมมือไว้ว่า   
ไม่ว่าจะใช้เทคนิคใดก็ตามจะมีล  าดับขั้นตอนในการเรียนท่ีคลา้ยกัน คือขั้นเตรียม ขั้นสอน  
ขั้น กิจกรรมกลุ่ม   ขั้นตรวจสอบผลงาน ขั้นส รุป  และประเมินผลก ารท างานกลุ่ม ซึ่ ง 
อรพรรณ  พรสมีา (2540) ไดอ้ธิบายขัน้ตอนการเรยีนแบบรว่มมือ ไวด้งันี ้

1. ขัน้เตรียม กิจกรรมในขัน้เตรียม ประกอบดว้ย ครูแนะน าทักษะในการเรียนรู ้
ร่วมกัน และจัดกลุ่มเรียน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4 คน ครูควรแนะน าเก่ียวกับ
ระเบียบของกลุม่ บทบาทและหนา้ท่ีของสมาชิกในกลุม่ แจง้วตัถปุระสงคข์องบทเรียนและการท า
กิจกรรมรว่มกนั และการฝึกทกัษะพืน้ฐานท่ีจ าเป็นส  าหรบัการท างานกลุม่ 

2. ขัน้กิจกรรมกลุ่ม ผู ้เรียนท่ีเรียนรูก้ันในกลุ่มย่อย สมาชิกกลุ่มแต่ละคนจะมี
บทบาทและหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยท่ีสมาชิกในกลุม่จะไดร้ว่มกันรบัผิดชอบต่อผลงาน
ของกลุม่ ในขัน้นีผู้ส้อนจะก าหนดใหผู้เ้รยีนใชเ้ทคนิคตา่งๆในการท ากิจกรรมกลุม่รวมกนั 

3. ขัน้การตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขัน้นีเ้ป็นการตรวจสอบว่าผูเ้รียนได้
ปฏิบัติ หนา้ท่ีครบถ้วนแลว้หรือยงั ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เนน้การตรวจสอบผลงานกลุ่มและ
รายบุคคลในบางกรณีผู้เรียนอาจต้องซ่อมเสริมสิ่งท่ียังขาดตกบกพร่อง ต่อจากนี ้จึงเป็น  
การทดสอบ 

4. ขั้นสรุปบทเรียน และประเมินผลการท างานกลุ่ม เป็นขั้นท่ีครูและผู้เรียน
ช่วยกนัสรุปบทเรยีน ถา้มีสิ่งท่ีผูเ้รียนไม่เขา้ใจ ครูควรอธิบายเพิ่ม ครูและผูเ้รียนช่วยกันประเมินผล
การท างานกลุม่ และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเดน่ของงาน อะไรคือสิ่งท่ียงัตอ้งปรบัปรุงตอ่ไป 
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วฒันาพร  ระงบัทกุข ์(2542)  ไดเ้สนอขัน้ตอนการเรยีนแบบกลุม่รว่มมือไวด้งันี ้ 
1. ขัน้เตรียม กิจกรรมในขัน้เตรียมประกอบดว้ย ครูแนะน าทกัษะในการเรียนรู ้

รว่มกันและ จัดเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ  2 - 6  คน  ครูควรแนะน าเก่ียวกับระเบียบของกลุ่ม
บทบาท และหนา้ท่ีของสมาชิกกลุม่   

1.1 แจ้งวตัถุประสงคข์องบทเรียนและท ากิจกรรมรว่มกัน และฝึกฝนทักษะ
พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส  าหรบัการท ากิจกรรม 

1.2 หลกัการจัดกลุ่มนักเรียน  ผูส้อนจะตอ้งศึกษาคะแนนสอบวิชาใดวิชา
หนึ่งของนกัเรียนแลว้เรียงอันดบั ท่ีจากคนท่ีมีคะแนนสงูสดุไปหาคนท่ีมีคะแนนต ่าสดุ  แลว้จัดให้
แต่ละกลุม่มีคนเก่ง  ปานกลาง   และอ่อนคละกันในทุกกลุม่  ในแต่ละกลุม่ควรมีทัง้เพศชายและ
หญิงคละกนัดว้ย  และกลุม่ท่ีมีขนาดพอเหมาะคือกลุม่ท่ีมีสมาชิก 4 คน ดงัตวัอยา่งในหอ้งเรยีนท่ีมี
จ านวนนักเรียนทั้งสิน้   28 คน  ให้เรียงอันดับคะแนนจากคนท่ีได้คะแนนสูงสุดไปหาต ่าสุด
ตามล าดบัแลว้จดักลุม่ตามอนัดบั  ดงัภาพประกอบท่ี 20 
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 การจดักลุม่เรยีงอนัดบัคะแนนจากสงูสดุไปหาต ่าสดุ 

ท่ีมา: ศกัด์ิสทิธ์ิ ฤทธ์ิมหา (2553) 
 
การแบ่งกลุ่มแบบนี้จะเห็นว่าทุกกลุ่มจะมีนักเรียนคละเก่ง ปานกลาง 

อ่อน ซึ่งจะช่วยใหน้ักเรียนเรียนรูอ้ย่างมีความสุข  ทุกคนในกลุ่มสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ัน  
ใหค้วามรกัความเขา้ใจแก่กัน  คนเก่งและคนปานกลางเกิดความภาคภูมิใจในการช่วยเหลือคน
อ่อนกวา่คนปานกลางจะเรยีนรูว้ิธีเรยีนจากคนเก่ง  การเรยีนนีท้  าใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนสงูขึน้ 

2. ขั้นสอน   ค รูน า เข้าสู่บท เรียน   แนะน า เนื ้อหา  แนะน าแหล่งข้อมูล 
และมอบหมายงานใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่  
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3. ขั้นท ากิจกรรมกลุ่ม  ผู ้เรียนเรียนรู ้ร่วมกันในกลุ่มย่อย โดยท่ีแต่ละคน 
มีบทบาท และหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายเป็นท่ีสมาชิกในกลุม่ไดร้่วมกันรบัผิดชอบต่อผลงาน
ของกลุ่ม  ในขั้นนี ้ครูอาจให้นักเรียนใช้เทคนิคต่างๆ เช่น  JIGSAW, TGT, STAD, TAI, GT, 
LT,CO-OP เป็ นต้น  ในการท า กิจกรรมแต่ละครั้ง เทค นิค ท่ี ใช้แต่ละครั้งต้อ งเหมาะสม 
กับวตัถุประสงคใ์นการเรียนแต่ละเรื่อง ในการเรียนครัง้หนึ่งๆ  อาจตอ้งใช้เทคนิคการเรียนแบบ
รว่มมือหลาย ๆเทคนิค ประกอบกนัเพื่อใหเ้กิดประสทิธิผลในการเรยีน 

4. ขัน้ตรวจสอบผลงานและทดสอบ ในขัน้นีเ้ป็นการตรวจสอบวา่ผูเ้รยีนไดป้ฏิบติั
หนา้ท่ีครบถ้วนหรือยัง ผลการปฏิบัติเป็นอย่างไร เนน้การตรวจสอบผลงานกลุ่มและรายบุคคล 
ในบางกรณีผูเ้รยีนอาจตอ้งซ่อมเสรมิสว่นท่ียงัขาดตกบกพรอ่ง ตอ่จากนัน้เป็นการทดสอบความรู ้

5. ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการท างานกลุ่ม ครูและผู้เรียนช่วยกัน 
สรุป บทเรียน ถ้าสิ่งท่ีผู ้เรียนยังไม่ เข้าใจครูควรอธิบายเพิ่มเติมและผู้เรียนช่วยกันประเมิน  
การท างานกลุม่ และพิจารณาวา่อะไรคือจุดเดน่ของงานและอะไรคือสิ่งท่ีควรปรบัปรุง 

ท่ีกล่าวมานี ้เป็นขัน้ตอนของการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือทั่วๆไป และเพื่อใหก้าร
เรียนการจัดการเรียนรูเ้ป็นไปตามขัน้ตอนดังกล่าว และเกิดผลดีต่อนักเรียน ครูจะตอ้งวางการ
จดัการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบและครบทุกขัน้ตอน เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือมีหลายวิธี 
เช่น เทคนิคการจัดการเรียนรูแ้บบต่อเน่ือง (Jigsaw) เทคนิคการแบ่งกลุม่แบบสมัฤทธ์ิ (Student 
Team Achievement Division: STAD) เทคนิคการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือการแข่งขัน 
(Team – Game Tournament: TGT) เทคนิคกลุ่ม ช่ วย เรียนรายบุ คคล (Team – Assisted 
Individualization: TAI) ใหค้รูเลือกใชไ้ดต้ามเหมาะสม ซึ่งในท่ีนีผู้ว้ิจัยมีความสนใจท่ีเลือกวิธีการ
จัดการเรียนรูโ้ดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส  าคัญดว้ยการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกม
แข่งขนั (TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) ทัง้นีเ้พ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางเรียนใน
รายวิชาวอลเลยบ์อล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ตอ่ไป 

 
4.6 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน 

(Team – Games Tournament : TGT) 
4.6.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

สลาวิน (Slavin, 1987) ได้ให้ความหมายของการเรียนแบบกลุ่มเกมแข่งขัน 
(Team - Games Tournament: TGT)  ไว้ว่า เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีให้ผู ้เรียน 
ไดร้วมกลุ่ม เพื่อท างานรว่มกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สมาชิกในแต่ละทีมจะประกอบดว้ย
สมาชิกท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน คือ ความสามารถสงู ปานกลาง และต ่า มารวมกลุม่กันใน
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อัตราส่วน 1:2:1 ซึ่งสมาชิกของทีมจะไดแ้ข่งขันกันในเกมเชิงวิชาการ โดยความส าเร็จของทีม  
จะขึน้อยูก่บัความสามารถของแตล่ะบุคคลเป็นส  าคญั  

นิธินนัท ์ กลั่นควูฒัน ์(2559)  ไดก้ลา่วว่า การเรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่
เกมแข่งขนั (TGT) หมายถึง การจัดการเรียนการเรียนรูใ้หผู้เ้รยีนในกลุม่เล็กๆ คละความสามารถ
และเพศ เช่นเดียวกับกลุม่แข่งขนัแบบแบง่ตามผลสมัฤทธ์ิ (STAD) โดยสมาชิกแตล่ะคน ของกลุม่
หนึ่งๆ ตอ้งแขง่ขนัการตอบค าถามกบัสมาชิกของกลุม่อ่ืนท่ีโต๊ะแขง่ (Tournament tables) เป็นราย
สปัดาห ์โดยนกัเรยีนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิระดบัเดียวกนัจะแขง่ดว้ยกนั เพื่อท าคะแนนใหก้ลุม่ของตน 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิค 
TGT  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู ้เรียนคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน  
ไดเ้รียนรูร้ว่มกันอย่างเท่าเทียม โดยผ่านกระบวนการท างานรว่มกัน ช่วยเหลือ สง่เสริมกัน โดยมี
การจดัเกมการแข่งขนัโดยสมาชิกกลุม่ท่ีมีความสามารถเทา่เทียมกัน ซึ่งความส าเรจ็ของทีมขึน้อยู่
กบัความสามารถของแตล่ะบุคคลเป็นหลกั 

 
4.6.2 ความเป็นมา แนวคิด และลักษณะของเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) เกิดจากปัญหา
การขาดแรงจูงใจในนกัเรียน และมีผลงานวิจัยท่ีน่าต่ืนเตน้ของนักจิตวิทยาสาขาต่างๆ ในเรื่องนี ้
ปรากฏออกมาในปลายศตวรรษท่ี 1950 วา่ดว้ยปัญหา  

4.6.2.1 คา่นิยมในนกัเรยีนไม่ไดร้บัการกระตุน้ใหใ้ฝ่รูเ้ชิงวิชาการ 
4.6.2.2 ระดบัความสามารถท่ีแตกตา่งกนัหลากหลายในชัน้เรยีน 
4.6.2.3 ผลการสอนแบบแข่งขันท่ีปรากฏในหนังสือของ ที จี ที  มีผลดี 

ซึ่งปรากฏผลผลการวิจยัใน 3 โรงเรยีน 
จากปัญหาท่ีกลา่วมา การสอนแบบเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) จึงเริ่มน าหลกัการ

ดา้นต่างๆ เช่น กฎ การแข่งขนัเป็นทีม เกมทางวิชาการ ตลอดจนมีการเสริมแรงเขา้มาผสมผสาน
ในชั้น เรียน การเรียนแบบทีมแข่งขัน เป็นการเรียนรู ้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
เป็นเทคนิคแรกท่ีสลาวิน (Slavin) เริ่มพัฒนาท่ีมหาวิทยาลัยจอหน์ ฮอบกิ้น แห่งสหรฐัอเมริกา
(John Hopkin University) ซึ่งการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคแบบทีมแข่งขัน มีองค์ประกอบ
ส าคญัดงันี ้ (ชยัวฒัน ์ สทุธิรตัน,์ 2558) 
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1 การเสนอเนือ้หา  เป็นการเสนอเนือ้หาของบทเรียนใหม่ โดยผูส้อนจะเนน้ให้
ผูเ้รยีน มีความสนใจเนือ้หาสาระอยา่งมากเพราะจะช่วยใหที้มประสบความส าเรจ็ในการแขง่ขนั 

2. การจัดทีม (Team) เป็นการจัดทีมผู้เรียนโดยให้คละกันทั้งเทศชายและ
ความสามารถโดยสมาชิกในแต่ละกลุ่มประกอบไปด้วยผู้เรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
ในอตัราสว่น 1:2:1 เพื่อใหแ้ตล่ะทีมมีความสามารถทางการเรยีนพอๆกนั 

3. เกม (Game) เป็นเกมง่ายๆเก่ียวกับเนือ้หาสาระที่ผูเ้รยีนไดศ้กึษาเรียนรูใ้นการ
เลน่เกม ผูเ้รียนท่ีเป็นตวัแทนจากทีมแต่ละทีมจะมาเป็นผูแ้ข่งขนั โดยเกมท่ีใชเ้พื่อทดสอบความรู ้
ความเขา้ใจเชิงวิชาการ จะมีการจัดโต๊ะส  าหรบัแข่งขัน ใช้ค  าถามในบัตร (Card) หรือเอกสาร
(Sheet) ชนิดเดียวกัน ผูเ้รียนจะสลบักันหยิบบัตรซึ่งในบัตรจะมีค าถามอยู่ ผูแ้ข่งขนัจะตอ้งตอบ
ค าถามในบตัรของตนใหไ้ดก้่อนคนอ่ืน ถา้ตอบค าถามไม่ไดผู้อ่ื้นมีโอกาสตอบไดเ้ช่นกนั 

4. การแขง่ขนั (Tournaments) การจดัการแขง่ขนัอาจจะจดัขึน้ปลายสปัดาหห์รือ
ทา้ยบทเรียนก็ได ้ซึ่งจะเป็นค าถามเก่ียวกับเนือ้หาท่ีเรียนมาและผ่านการเตรียมความพรอ้มจาก
กลุม่มาแลว้ การจดัโต๊ะแขง่ขนัจะมีหลายโต๊ะ แต่ละโต๊ะจะมีตวัแทนของทีมแตล่ะทีมมารว่มแขง่ขนั
ทกุโต๊ะการแขง่ขนัควรเริ่มด าเนินการพรอ้มกนั แขง่ขนัเสรจ็แลว้จดัล  าดบัการแขง่ขนัโดยน าคะแนน
แตล่ะโต๊ะไปเทียบหาคา่ของคะแนนโบนสั ดงัตวัอยา่งใหค้า่คะแนนโบนสั ภาพประกอบท่ี 21 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 ตวัอยา่งใหค้า่คะแนนโบนสั 

ท่ีมา: ชยัวฒัน ์ สทุธิรตัน ์(2558, 212) 
 

5. การยอมรบัความส าเรจ็ของทีม ผูส้อนจะน าคะแนนโบนสัของสมาชิกแตล่ะคน
มารวมกันเป็นคะแนนของทีม และหาค่าเฉลี่ย ทีมท่ีมีคะแนนสงูสดุจะไดร้บัการยอมรบัและไดร้บั
รางวัล ซึ่ งในส่วนนี ้ขึ ้นอยู่กับดุลยพิ นิจของผู้สอน ซึ่ งอาจจะก าหนดรางวัลให้กับกลุ่ม  
ได ้3 รางวลั ไดแ้ก่ Good Team, Great Team และสงูสดุคือ Super Team 
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ธิติพนัธ ์คดชาคร (2554) ไดก้ลา่วไวว้า่ การเรยีนการสอนแบบรว่มมือกันดว้ยเทคนิค

กลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงันี ้
1. ทีม (Team) โดยมีการแบ่งสมาชิกในหอ้งออกเป็นทีม โดยสมาชิกในแต่ละทีม

ประกอบด้วย นักเรียนเก่ง ปานกลาง อ่อน ในอัตราส่วน 1: 2: 1 แต่ละทีมต้องประมาณ 
ว่ามีความสามารถทางการเรียนพอๆ กัน ตลอดช่วงการใช้กิจกรรม ที จี ที สมาชิกจะตอ้งสงักัด 
ทีมอย่างถาวร แต่ละทีมไดร้บัการฝึกฝนท่ีเหมือนกนัในดา้นวิชาการและดา้นอ่ืนๆ มีการช่วยเหลือ
ซึ่งกนัและกนั ทบทวนสิ่งท่ีครูสอนเพื่อใชใ้นการชิงชยัทางวิชาการ 

2. เกม (Games) เป็นกิจกรรมท่ีทดสอบความรูค้วามเขา้ใจ โดยใช้การแข่งขัน 
เชิงวิชาการ มีการจัดโต๊ะส  าหรบัการแข่งขันจากของแต่ละทีม แต่ละโต๊ะมีบัตรค าถาม (Card)  
หรือเอกสาร (Sheet) ชนิดเดียวกัน ผูเ้ล่นจะสลบักันหยิบบัตร ในบัตรจะมีค าถามอยู่ ผูแ้ข่งขัน
จะตอ้งตอบค าถามในบตัรของตนใหไ้ดก้่อนคนอ่ืน ถา้ตอบค าถามไม่ไดผู้อ่ื้นมีโอกาสตอบไดเ้ช่นกัน 
เพราะกติกาก าหนดใหผู้เ้ลน่เปิดโอกาสใหผู้แ้ขง่ขนัคนอ่ืนๆ ตอบค าถามของตนได  ้

3. การแข่งขัน (Tournament) การแข่งขันเชิงวิชาการ มีสปัดาห์ละ 1 ครัง้ โดย 
ผูเ้ลน่ของแต่ละทีมท่ีมีศักยภาพทุกๆดา้นเท่าเทียมกัน จะเป็นตัวแทนแข่งขนัเพื่อทดสอบความรู ้ 
ความเขา้ใจ นักเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุดประจ าโต๊ะแข่งขันจะได้คะแนน 12 คะแนน 10 คะแนน 
8คะแนน 6 คะแนน 4 คะแนน และ 2 คะแนน ตามล าดบั จากนัน้ น าคะแนนของสมาชิกในทีมท่ีไป
แข่งขนัตามโต๊ะต่างๆมารวมกัน การท่ีจะตดัสินใจว่าทีมไหนไดร้บัรางวลั ในสว่นนีข้ึน้อยู่กับดุลย
พินิจของครู ก าหนดไว ้3 รางวลั ไดแ้ก่ good team, great team และสงูสดุคือ super team โดยใช้
เกณฑ์การคิดคะแนนแต่ละทีม ดังนี ้ คะแนน  24 – 29 (Good Team)  30 – 35 (Great Team) 
และ 36 – 40 (Super Team) ตามล าดบั 

 
4.6.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

ชยัวฒัน ์ สทุธิรตัน ์(2558) ไดเ้สนอขัน้ตอนการจดัการเรยีนรูแ้บบกลุม่เกมแขง่ขนั 
ไวด้งันี ้

1. การก าหนดผูเ้ขา้เรียนเขา้เป็นกลุม่ โดยแต่ละกลุม่จะมีสมาชิกประมาณ  
4คน โดยสมาชิกกลุ่ม ประกอบดว้ยคนเก่งท่ีสุด 1 คน อ่อนท่ีสุด 1 คน และคนท่ีเรียนปานกลาง  
2 คน ถ้าเป็นไปไดค้วรค านึงถึงความแตกต่างระหว่างเพศชายดว้ย 2 คน และเพศหญิง 2 คน 
วิธีการจดัการเรยีนรูเ้ขา้กลุม่ ท าไดด้งันี ้
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1.1 จัดล  าดับผูเ้รยีนจากเก่งท่ีสดุไปหาอ่อนท่ีสุดโดยยึดตามคะแนนท่ีได้
จากแบบทดสอบ 

1.2 หาจ านวนกลุ่มทั้งหมดว่ามีก่ีกลุ่ม แต่ละกลุ่มควรประกอบด้วย
สมาชิก 4 คน ดังนัน้ จ านวนกลุ่มทัง้หมดหาไดจ้ากการน าจ านวนผูเ้รียนทัง้หมดมาหารดว้ย 4 
ถา้หารไม่ลงตวัอนโุลมใหบ้างกลุม่มีสมาชิก 5 คนได ้

1.3 ครูสอนบทเรียนต่อผูเ้รียนทั้งชั้น ในขัน้แรกจะเป็นการสอนเนือ้หา
สาระ โดยใชส้ื่อตา่งๆ ประกอบการสอนท่ีกระท าโดยครูผูส้อน จากนัน้ผูเ้รยีนจะไดป้รกึษาหารอืและ
อธิบายความรูใ้หแ้ก่มนั หากมีสมาชิกคนใดในกลุม่ยงัไม่เขา้ใจในเนือ้หาท่ีผูส้อนไดส้อนไปแลว้นัน้ 
เพื่อนในกลุ่มเดียวกันตอ้งรบัผิดชอบสอนเพื่อนคนนัน้ใหเ้ขา้ใจ ทั้งนีเ้พราะหลงัจากไดเ้รียนจบ
เนือ้หาแลว้ ผูส้อนท าการทดสอบวดัความกา้วหนา้ของกลุม่จากความสามารถของสมาชิกแตล่ะคน 
ดงันัน้จึงไม่ควรมีสมาชิกคนใดท่ีไม่เขา้ใจ 

2. การศึกษากลุ่มย่อย ในแต่ละกลุม่จะประกอบดว้ยสมาชิก จ านวน 4 คน 
โดยท่ีสมาชิกของกลุ่มจะมีความสามารถเก่ง ปานกลาง อ่อนคละกันไป ในอัตรา 1:2:1 และมี
อัตราส่วนของผูเ้รียนชาย และผูเ้รียนหญิงในแต่ละกลุม่ใกลเ้คียงกัน ผูเ้รียนตอ้งพยายามศึกษา
เนือ้หาในของกิจกรรมของตนใหเ้ขา้ใจแจ่มแจ้งและตอ้งช่วยเหลือเพื่อนในกลุม่ในการท าความ
เขา้ใจเนือ้หาท่ีเขาศึกษาด้วยสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน ประกอบดว้ย บัตรงาน บัตรกิจกรรม  
และบตัรเฉลย พฤติกรรมหรอืบทบาทของสมาชิกในกลุม่ยอ่ย ควรมีลกัษณะ ดงันี ้

2.1 ผูเ้รยีนจะตอ้งช่วยเพื่อนในกลุม่ไดเ้รยีนรูเ้นือ้หา หรอืสื่ออยา่งถ่องแท  ้
2.2 ทกุคนในกลุม่เขา้ใจเนือ้หา ไม่มีใครเรยีนหรอืศกึษาเนือ้หาเพียงอยา่ง

เดียว 
2.3 ถ้าสมาชิกคนใดในกลุ่มเข้าใจต้องถาม หรือปรึกษาเพื่อนในกลุ่ม

ก่อนท่ีจะถามผูส้อน  
2.4 เพื่อนในกลุม่ตอ้งปรกึษาหารือกันเบาๆ ไม่ใหร้บกวนผูอ่ื้นในการจัด

กิจกรรมการเรยีนการสอน ครูควรสนบัสนนุในสิ่งตอ่ไปนี ้
2.5 ผูเ้รียนสามารถเคลื่อนยา้ยโต๊ะ เก้าอีใ้นกลุ่มหรือยา้ยท่ีท างานของ

กลุม่ภายในชัน้เรยีนได ้
2.6 ใหเ้วลา 10 นาที ส  าหรบัการตัง้ช่ือกลุม่ 
2.7 แนะน าใหผู้เ้รยีนรว่มมือท างานเป็นคูห่รอืกลุม่ 4 คนก็ได ้โดยใหมี้การ

ตรวจผลงานซึ่งกนัและกนั เม่ือมีการผิดพลาดเพื่อนในกลุม่ตอ้งรว่มกนัอธิบายใหเ้ขา้ใจ 
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2.8 ไม่ควรจบการศึกษาง่ายๆ จนกว่าจะแน่ใจว่าเพื่อนในกลุ่มทุกคน
สามารถจะตอบค าถามได ้100 % 

2.9 ใหมี้การอธิบายค าตอบซึ่งกนัและกนั แลว้จึงตรวจกบัเฉลย 
2.10 เม่ือมีปัญหาใหป้รกึษาเพื่อนรว่มกลุม่ยอ่ยแลว้จึงปรกึษาครู 
2.11 ระหวา่งผูเ้รยีนท ากิจกรรมผูส้อนควรเดินไปรอบๆ หอ้งเพื่อใหผู้เ้รยีน

ไดมี้โอกาสปรกึษาหารอืไดส้ะดวก และเป็นการสง่เสรมิใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้รยีน 
3. การเลน่เกมแขง่ขนัตอบปัญหา  เก่ียวกบัเนือ้หาของบทเรยีน มีจุดมุ่งหมาย

เพื่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจในบทเรียน เกมประกอบดว้ยผู้เล่น 4 คน ซึ่งแต่ละคนจะเป็น
ตัวแทนกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม การก าหนดผู้เรียนเข้ากลุ่มเพื่ อ เล่นเกมจะยึดหลักผู้เรียนมี
ความสามารถเทา่เทียมกัน กลา่วคือ ผูเ้รยีนเก่งของแต่ละกลุม่แขง่ขนักัน ผูเ้รียนปานกลางของแต่
ละกลุม่แขง่ขนักัน ผูเ้รยีนอ่อนของแตล่ะกลุม่แขง่ขนักนัการท่ีผูเ้รยีนท่ีมีความสามารถแตล่ะกลุม่มา
แข่งขันกันเพื่อใหผู้เ้รียนแข่งขันกับตนเองและผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสในการช่วยเหลือกลุ่มให้
ประสบความส าเร็จเท่าเทียมกัน ถ้าผูเ้รียนแต่ละคนเตรียมตวัใหไ้ดดี้ท่ีสุด การแข่งขนัเกมจะท า
กระท าประมาณสปัดาหล์ะ  1 ครัง้  หลงัจากแข่งขนัเกมไปแลว้ สปัดาหต์อ่ไปผูเ้รียนอาจถูกเลื่อน
ไปแข่งขนัในโต๊ะเกมอ่ืน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับผลการแข่งขนัในโต๊ะท่ีเกมการแข่งขนัยากขึน้กว่าเดิม เช่น
ยา้ยจากโต๊ะเกมท่ี 4 ไปโต๊ะเกมที่ 3 และเช่นเดียวกันถา้ไดต้  าแหน่งสดุทา้ยก็อาจถูกเลื่อนไปแขง่ขนั
ในโต๊ะเกมที่งา่ยลงเช่นกนั เช่น ยา้ยโต๊ะท่ี 2 ไปโต๊ะท่ี 3 เป็นตน้ 

 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 22 การจดัผูเ้ลน่การแขง่ขนัตอบปัญหา 

ท่ีมา: ชยัวฒัน ์ สทุธิรตัน ์(2558) 
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4. การยอมรบัความส าเรจ็ของทีม การยกยอ่งหรือยอมรบั มีจุดประสงคห์ลกั
เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รยีนมีการปรบัปรุงการเรียนการสอนเป็นรายบุคคลและปรบัปรุงการเรียนการสอน
ของกลุม่เพื่อใหบ้รรลตุามเปา้หมาย 

ธิติพันธ์ คดชาคร (2554) ได้กล่าวถึง ขั้นตอนการจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิค 
กลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) ไวว้่า การจัดการเรียนรูจ้ะไม่มีการทดสอบ แต่จะใช้วิธีการเล่นเกมการ
แขง่ขนัตอบปัญหาแทน ซึ่งการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนัประกอบดว้ยขัน้ตอน  ดงันี ้

1. การน าเสนอบทเรียนจะถูกเสนอต่อนักเรยีนทัง้ชัน้โดยครูผูส้อน ครูผูส้อน
ตอ้งใชเ้ทคนิคการสอนท่ีเหมาะสมตามลกัษณะของเนือ้หาบทเรียน โดยใชส้ื่อการเรียนการสอน
ประกอบค าอธิบาย เพื่อใหผู้เ้รยีนเขา้ใจเนือ้หาบทเรยีน 

2. การเรียนกลุม่ย่อย แตล่ะกลุม่จะประกอบดว้ยสมาชิก 4 คน กิจกรรมกลุม่
จะอยูท่ี่การอภิปราย หรอืการแกปั้ญหากลุม่รว่มกนั กลุม่จะตอ้งท าใหดี้ท่ีสดุเพื่อช่วยสมาชิกแตล่ะ
คน ครูควรกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนทราบว่า งานของกลุม่จะเดินหนา้ไปไดด้ว้ยดีนัน้ ขึน้อยูก่ับการ
สง่เสรมิและสนบัสนนุซึ่งกนัและกนั 

3. การเลน่เกมแขง่ขนัตอบปัญหา เป็นการแขง่ขนัตอบค าถามเก่ียวกบัเนือ้หา
ของบทเรยีน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบความรู ้ความเขา้ใจในบทเรยีน เกมประกอบดว้ยผูเ้ลน่ 
6 คน  โดยแต่ละคนจะเป็นตวัแทนของทีมยอ่ยแตล่ะทีม การก าหนดนกัเรยีนเขา้ทีม เลน่เกมจะยึด
หลกันกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกัน กลา่วคือ นกัเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน แข่งขนักัน  
ดงัภาพประกอบท่ี 23 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 รูปแบบการสง่ตวัแทนแขง่ขนัในการเรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่แขง่ขนั 

ท่ีมา: ธิติพนัธ ์คดชาคร (2554) 
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การท่ีนกัเรียนท่ีมีความสามารถทดัเทียมกันจากแต่ละทีม มาท าการแข่งขัน
กนัเพื่อใหน้กัเรียนแข่งขนักับตนเอง และนกัเรียนไดมี้โอกาสช่วยเหลือกนั ประสบความส าเรจ็เท่า
เทียมกนั  ถา้นกัเรยีนแตล่ะคนเตรียมตวัดีท่ีสดุ การแขง่ขนัเกมจะจดัขึน้ประมาณสปัดาหล์ะ 1 ครัง้
หลงัจากเกมแขง่ขนัไปแลว้ สปัดาหต์อ่ไปนกัเรยีนจะถกูเปลี่ยนไปแข่งขนักับโต๊ะเกมอ่ืน ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัผลการแข่งขนัของสปัดาหก์่อนว่า ผลของการแข่งขนันกัเรียนอยู่ต  าแหน่งใด ถา้ไดต้  าแหน่งท่ี1
อาจถูกเลื่อนไปแข่งขัน  ในโต๊ะท่ีมีเกมยากขึน้กว่าเดิม เช่น ยา้ยจากโต๊ะเกมท่ี 4 ไปโต๊ะเกมท่ี 3 
เป็นตน้ และเช่นกันเม่ือไดต้  าแหนง่สดุทา้ยก็อาจถกูเลื่อนลงไปแขง่ขนัในโต๊ะเกมท่ีง่ายลง เช่น ยา้ย
จากโต๊ะเกมที่ 2 ไปโต๊ะเกมที่ 1 เป็นตน้ 

ทิศนา แขมมณี (2548) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) โดยมีกระบวนการ ดงันี ้

1. จัดผูเ้รียนเขา้กลุม่คละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) กลุม่ละ 4 คน 
และเรยีกกลุม่นีว้า่ “กลุม่บา้นของเรา” 

2. สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา ได้รบัเนือ้หาสาระ และศึกษาเนือ้หาสาระ
รว่มกนั 

3. สมาชิกในกลุม่บา้นของเรา แยกยา้ยกันเป็นตวัแทนกลุม่ไปแขง่ขนักลุม่อ่ืน
ตามความสามารถ คือ คนเก่งในกลุม่บา้นของเราแต่ละกลุม่ไปรวมกนั คนอ่อนก็ไปรวมกบัคนอ่อน
ของกลุม่อ่ืน กลุม่ใหม่ท่ีรวมกนันีเ้รยีนวา่ กลุม่การแขง่ขนั ก าหนดใหมี้สมาชิกกลุม่ละ  4  คน 

4. สมาชิกในกลุม่แขง่ขนั เริ่มแขง่ขนักนัดงันี ้
4.1 แขง่ขนักนัตอบ 10 ค  าถาม 
4.2 สมาชิกคนแรกจับค าถามขึ ้นมา 1 ค  าถาม  และอ่านค าถาม 

ใหก้ลุม่ฟัง 
4.3 ให้สมาชิกท่ีอยู่ซ ้ายมือของผูอ้่านค าถามคนแรกตอบค าถามก่อน 

ตอ่ไปจึงใหค้นถดัไปตอบจนครบ 
4.4 ผูอ้่านค าถามเปิดค าตอบ แลว้อ่านเฉลยค าตอบท่ีถกูใหก้ลุม่ฟัง 
4.5 ใหค้ะแนนค าตอบ ดงันี ้

4.5.1 ผูต้อบถกูเป็นคนแรก ได ้2 คะแนน 
4.5.2 ผูต้อบถกูคนตอ่ไป ได ้1 คะแนน 
4.5.3 ผูต้อบผิดได ้0 คะแนน 

4.6 สมาชิกกลุม่ท่ีสองจบัค าถามท่ี 2 เลน่ตามขอ้ 4.2 – 4.5 ไปเรื่อยๆ 
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4.7 ทกุคนรวมคะแนนของตนเอง 
4.7.1 ผูไ้ดค้ะแนนสงูสดุอนัดบั 1 ไดโ้บนสั 10 คะแนน 
4.7.2 ผูไ้ดค้ะแนนสงูอนัดบั 2 ไดโ้บนสั 8 คะแนน 
4.7.3 ผูไ้ดค้ะแนนสงูอนัดบั 3 ไดโ้บนสั 5 คะแนน 
4.7.4 ผูไ้ดค้ะแนนสงูอนัดบั 4 ไดโ้บนสั 4 คะแนน 

5. เม่ือแข่งขันเสร็จแลว้ สมาชิกกลุ่มกลับไปยังกลุ่มบ้านของเรา แลว้น า
คะแนนท่ีแตล่ะคนไดไ้ปรวมเป็นคะแนนของกลุม่ 

วฒันาพร  ระงบัทุกข ์(2542) ไดส้รุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูด้ว้ยเทคนิคกลุ่ม
เกมแขง่ขนั (TGT) ไวด้งัตอ่ไปนี ้ 

1. ครูเสนอบทเรียนหรือข้อความรูใ้หม่แก่นักเรียน โดยอาจน าเสนอด้วย 
สื่อการสอนท่ีนา่สนใจหรอืใหก้ารอภิปรายทัง้หอ้งเรยีน โดยครูเป็นผูด้  าเนินการ 

2. แบ่งกลุ่มนักเรียน โดยจัดให้คละความสามารถและเพศ แต่ละกลุ่ม 
ประกอบดว้ยสมาชิก 4 - 5 คน (เรียนกลุ่มนีว้่า Study Group หรือ Home Group) กลุ่มเหล่านี ้
จะศึกษาทบทวนเนือ้หาข้อความรูท่ี้ครูน าเสนอ สมาชิกท่ีมีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือ
สมาชิกท่ีมีความสามารถดอ้ยกวา่เพื่อเตรยีมกลุม่ส  าหรบัการแขง่ขนั  

3. จดัการแขง่ขนัโดยใชโ้ต๊ะแขง่ขนั (Tournament Teams) ท่ีมีตวัแทนของแต่
ละกลุ่ม (ตามขอ้ 2) ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกันมาร่วมแข่งขันตามรูปแบบกติกาท่ีก าหนด 
ข้อค าถามท่ีใช้ในการแข่งขันจะเป็นค าถามเก่ียวกับเนื ้อหาท่ีเรียนมาแล้ว และมีการฝึกฝน
เตรยีมพรอ้มในกลุม่มาแลว้ควรใหท้กุโต๊ะแขง่ขนัเริ่มการแขง่ขนัพรอ้มกนั  

3.1 ให้คะแนนการแข่งขัน โดยให้ล  าดับคะแนนผลการแข่งขันในแต่ 
ละโต๊ะแลว้ผูเ้ลน่จะกลบัเขา้กลุม่เดิม (Study Group) ของตน 

3.2 น าคะแนนการแข่งขันของแต่ละคนมารวมกันเป็นคะแนนของทีม 
ทีมท่ีไดค้ะแนนรวมหรอืคา่เฉลี่ยสงูสดุจะไดร้บัรางวลั 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้่า การเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 
เป็นการเรยีนรูท่ี้เนน้ผูเ้รยีนเป็นส  าคญั ใชเ้กมเป็นสิ่งเรา้เพื่อกระตุน้ความสนใจ ประเมินผลดว้ยเกม
การแข่งขนั โดยน าคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกัน มีค านึงถึงหลกัการเรยีนรูแ้บบกลุม่รว่มมือ
เป็นหลกัโดยจัดใหน้ักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน มีโอกาสเรียนและท างานรว่มกับผูอ่ื้น
อยา่งเทา่เทียม รวมถึงการท างานเป็นกลุม่ มีการช่วยเหลอืสง่เสรมิ และสนบัสนนุการเรยีนรู ้รวมทัง้
มีการตรวจสอบ โดยมีครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน า และคอยเสรมิแรงใหก้ าลงัใจ  
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4.7 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
(Team - Assisted Individualization : TAI) 

4.7.1 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
(TAI) 

นกัการศึกษาหลายทา่นไดก้ลา่วถึงความหมายของการจัดการเรียนการสอนแบบ
รว่มมือดว้ยเทคนิค TAI  ไวด้งันี ้

สลาวิน (Slavin, 1990) กลา่วว่า TAI (Team – Assisted Individualization)  
เป็นเทคนิคการจัดการเรียนรูท่ี้ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบรว่มมือ (Cooperative Learning) 
และการสอนรายบุคคล (individualized   Instruction) เขา้ดว้ยกนั ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อแกปั้ญหา
ท่ีเกิดขึน้กับการเรียนเป็นรายบุคคล โดยใช้ลักษณะการเรียนเป็นกลุ่ม ให้นักเรียนในกลุ่ม
ท าการศึกษาและเรยีนรูร้ว่มกัน ช่วยกันด าเนินการเรยีนและมีการตรวจสอบรว่มกันมีการรว่มมือ
ช่วยเหลอืกันเพื่อบรรลเุป้าหมายของการเรียน โดยผูส้อนจะใหค้วามเป็นอิสระแก่นกัเรียนท่ีจะหา
ความรูจ้ากเพื่อนในกลุม่ 

สริิพร ทิพยค์ง (2545) ใหค้วามหมายของการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ย
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (Team – assisted individualization: TAI) ว่า  เป็นการจัด
กิจกรรมท่ีใช้กับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ์ แต่วิชาอ่ืนๆ ก็สามารถน าไปปรับใช้ได ้
โดยเฉพาะในเรื่องท่ีตอ้งการเนน้การพฒันาทกัษะใหก้บันกัเรยีน  ครูจะใชก้ารจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้
แบบต่างๆ ใหน้ักเรียนเขา้ใจเรื่องท่ีเรียน โดยอาจท าการสอนนักเรียนรว่มกันทัง้ชั้น แลว้ท าการ
ทดสอบว่านักเรียนคนใดเข้าใจหรือไม่เข้าใจอย่างไร แล้วครูจึงจัดกลุ่มนักเรียนตามระดับ
ความสามารถ การจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  
จะมีการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 2 ลกัษณะ คือ จัดนักเรียนเป็นกลุ่มท่ีคละความสามารถ กลุ่มละ  
4 คน และจัดนักเรียนเป็นกลุ่มท่ีมีระดับความสามารถใกลเ้คียงกัน ส  าหรบัการท างานกลุม่แบบ 
TAI ผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันท างานและผลดักันตรวจงานในคู่ของตน เม่ือท างานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย เช่น  แบบฝึกหัด ครบหมดทุกชุดแลว้ ให้สมาชิกในกลุ่มทั้ง 4 คน ต่างคนต่างท า
แบบฝึกหดัชุดรวม แลว้แลกเปลี่ยนกนัตรวจ และตรวจดเูฉลยท่ีครูจดัท าไว ้หากนกัเรยีนคนใดท าได้
ไม่ถึงเกณฑ ์เช่น  ก าหนดเกณฑ ์75% ก็ท าแบบฝึกหดัเพิ่มเติม ส  าหรบันกัเรียนท่ีสอบไดถ้ึงเกณฑ์
หลงัจากมารบัการทดสอบจากครูแลว้ ครูจะจัดใหน้กัเรียนท่ีมีระดบัความสามารถใกลเ้คียงกันมา
จัดกลุม่อยู่ดว้ยกัน  ครูอธิบายในเรื่องท่ีไดส้อนไปแลว้โดยใช้เวลา 5-10 นาที แลว้ใหน้กัเรียนแยก
ยา้ยกลบัเขา้กลุ่มของตนแลว้ไปอธิบายชีแ้จงใหเ้พื่อนในกลุม่เขา้ใจอีกครัง้หนึ่ง และท างานกับคู่
ของตนตอ่ไปอีกตามเดิม 
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จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า การจัดการเรยีนการสอนแบบรว่มมือดว้ย
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล  (Team - Assisted Individualization : TAI)  หมายถึง วิธีการ
สอนท่ีผสมผสานระหว่างการเรียนแบบรว่มมือ (Cooperative learning)  และการสอนรายบุคคล 
(Individualized instruction) เขา้ดว้ยกัน โดยจัดนักเรียนเป็นกลุ่มท่ีคละความสามารถ กลุ่มละ 
4 คน ซึ่งนักเรียนในแต่ละกลุ่มจับคู่กันท างานและสลบักันตรวจงานในคู่ของตน เม่ือมีปัญหา
หรอืไม่เขา้ใจในเนือ้หาท่ีเรียนตอนใดก็สามารถปรกึษาและช่วยเหลือกนัภายในกลุม่ของตนไดท้นัที 
ครูเป็นผูจ้ัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ละผูใ้หค้  าแนะน า รวมถึงเดินดูรอบๆเพื่อใหก้ าลงัใจ ใหแ้รงเสริม
ระหว่างท ากิจกรรมอยู่ตลอดเวลา และจะมีการแข่งขนัระหวา่งกลุม่โดยดูจากคะแนนของสมาชิก
กลุม่รายบุคคล แลว้น าคะแนนของสมาชิกทุกคนมารวมกนัหาคา่เฉลี่ย นบัเป็นคะแนนความส าเร็จ
ของกลุม่สมาชิกกลุม่ทกุคน 

4.7.2 ความเป็นมา แนวคิด และลักษณะของเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล 
(TAI) 

เทคนิคกลุม่ช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) เป็นเทคนิคการสอนท่ีไดร้บัการพฒันาขึน้
ท่ีมหาวิทยาลยัจอรน์ ฮอบกินส ์(John Hopkins University) ประเทศสหรฐัอเมรกิา (Slavin, 1990) 
โดยมีการวิจัยในช่วงปี ค.ศ. 1960 – 1969 ท่ีคาดว่า วิธีการสอนรายบุคคลน่าจะใช้ไดดี้ในวิชา
คณิตศาสตร ์แตจ่ากผลการวิจยัพบวา่ การสอนรายบุคคลไดผ้ลไม่แตกตา่งไปจากการปกติท่ีเคยใช้
อยู่ (ชัยวัฒน ์ สุทธิรตัน์, 2558) เน่ืองมาจากสาเหตุท่ีครูใช้เวลาในการจัดการมากกว่าการสอน  
การจูงใจในการเรยีนยงัมีนอ้ยและการจูงใจในสว่นใหญ่ไดจ้ากวสัดอุุปกรณท่ี์ใชใ้นการเรยีน  ตอ่มา
ในปี ค.ศ. 1980 ไดมี้การวิจยัเก่ียวกบัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์นชัน้เรยีนต่างๆ เพื่อหาวิธีการ
สอนท่ีจะช่วยพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ์ซึ่งจากการวิจัยพบว่าเกิดปัญหา
ส าหรับครูในการท่ีจะเลือกวิธีสอน เพราะในชั้นเรียนเรียนหนึ่งจะประกอบด้วยผู้เรียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกัน และนักเรียนอ่อนจะถูกเพื่อนมองขา้มไป จากปัญหาท่ีเกิดขึน้จึงเริ่ม
ศึกษาวิธีการให้นักเรียนเรียนเป็นกลุ่ม โดยยึดหลักว่าหากการเรียนการสอนมีการจัดการการ
เสริมแรง และให้มีการรับ ผิดชอบและช่วยเหลือกันภายในกลุ่มจะท าให้การเรียนดีขึ ้น  
จากการศึกษาพบว่าการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative learning) กับการสอนรายบุคคล
(Individualized instruction) จะก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันภายในกลุ่มในการ
แกปั้ญหาต่างๆ จะมีการสนบัสนุนซึ่งกันและกันเพ่ือผลสมัฤทธ์ิท่ีดีขึน้ และช่วยลดภาระครูในการ
ตรวจหาค าตอบ และการบนัทกึคะแนนใหน้กัเรียนท างาน ครูจะมีเวลาสนใจนกัเรียนเป็นกลุม่หรือ
รายบุคคลมากขึน้ ซึ่งวิธีการใหม่ท่ีเกิดขึน้นีเ้รียกว่าการเรียนแบบกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  
ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย ดงันี ้ 
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1. เพื่อน าเทคนิคการเรยีนแบบรว่มมือ (Cooperative Learning) ไปใชใ้นการ
แกปั้ญหาตา่งๆของการสอนรายบุคคล 

2. เพื่อคาดหวงัว่าจะช่วยใหเ้กิดแรงจูงใจและกระตุน้ใหเ้กิดความช่วยเหลือ
กันในกลุม่ผูเ้รียนทีมีระดบัความสามารถแตกต่างกัน และสง่เสริมการเรยีนรูส้นองความแตกต่าง
ของแต่ละบุคคล โดยการเตรียมบทเรยีนและสื่อท่ีเหมาะสมกบัระดบัทกัษะและความสามารถของ
นกัเรยีน 

3. เพื่อสนบัสนนุใหเ้กิดความสมัพนัธใ์นกลุม่โดยใชแ้บบฝึกทกัษะเป็นสื่อ 
4. เพื่อแก้ปัญหาเด็กเรียนอ่อนท่ีท าใหค้รูสอนบทเรียนไดช้้า และแกปั้ญหา

เด็กเก่งและเด็กปานกลางท่ีไม่ยอมรบัเด็กอ่อนดว้ย 
จากแนวทางการจัดการเรียนรูข้า้งตน้สลาวิน (Slavin, 1990) พบว่าข้อดีของ 

การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้การเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  
มีดงัตอ่ไปนี ้ 

1. ช่วยเสรมิใหเ้กิดความช่วยเหลอืในกลุม่ของผูเ้รยีน และกระตุน้ใหผู้เ้รียนได้
เรยีนตามความสามารถของตนเอง 

2. ช่วยสง่เสริมความสามารถและสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได ้คือ
เด็กท่ีเรยีนชา้มีเวลาฝึกฝนมากขึน้ เด็กท่ีเรยีนเรว็มีโอกาสช่วยเหลอืเพื่อนท่ีเรยีนอ่อนในกลุ่ม 

3. ช่วยใหเ้กิดการยอมรบัซึ่งกนัและกนัภายในกลุม่ โดยเด็กเรยีนอ่อนจะไดร้บั
การยอมรบัและเห็นคณุคา่จากเด็กเรยีนเก่งมากขึน้ 

4. ช่วยแบ่งเบาภาระครูไดบ้างส่วน ครูจะไดมี้เวลาดูแลนักเรียนไดม้ากขึน้
และทั่วถึง 

5. ช่วยปลกูฝังนิสยัท่ีดีในการรว่มกันในสงัคม และมีความรบัผิดชอบในการ
เรยีนรูข้องตนเองมากขึน้ 

6. ช่วยสรา้งแรงจูงใจ และความสนใจใหเ้กิดแก่ผูเ้รียนอันเน่ืองมาจากการ
เสรมิแรง 
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4.7.3 แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
4.7.3.1 หลกัการของเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) 

ชัยวัฒน์  สุทธิรตัน์ (2558) ได้น  าเสนอหลกัการของการเรียนด้วยเทคนิค 
กลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) ไวด้งันี ้

1. ครูควรเป็นผู้มีบทบาทน้อยท่ีสุดในการจัดการและการตรวจสอบ
ผลงาน 

2. ในการสอนกลุม่ยอ่ย ครูไม่ควรใชเ้วลากวา่ครึง่หนึ่งของเวลาทัง้หมด 
3. ควรเป็นวิธีการเรยีนท่ีงา่ย 
4. ควรมีการกระตุ้นให้นัก เรียนมีความกระตือรือร ้นในการเรียน  

และไม่ปฏิบติัลดัขัน้ตอน 
5. ควรมีการตรวจสอบเป็นระยะ เพื่ อ เวลานักเรียนมี ปัญหาจะได้ 

ใหค้  าแนะน าท่ีเหมาะสมได ้
6. นกัเรยีนควรมีสทิธ์ิท่ีจะตรวจสอบหรือเปรยีบเทียบงานของนกัเรยีนคน

อ่ืนๆ ไดด้ว้ย 
7. ควรเป็นวิธีการท่ีงา่ยทัง้ต่อครูและนกัเรียน โดยนกัเรยีนไม่จ าเป็นตอ้ง

ปรกึษาครู 
8. ควรจัดกลุม่นกัเรียนใหมี้สถานท่ีใกลเ้คียงกัน เพื่อใหน้กัเรยีนแตล่ะคน

มีทศันคติท่ีดีตอ่การเรยีนแบบนี ้
4.7.3.2 ลกัษณะของเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) 

สลาวิน (Slavin, 1978) ได้อธิบายลักษณะของการเรียนด้วยเทคนิคกลุ่ม 
ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) ไวด้งันี ้

1. การจัดกลุ่ม  (Team) นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม  กลุ่มละ 
4 - 5 คละเพศและความสามารถ 

2. การทดสอบเพื่ อการเรียนเนื ้อหาท่ีเหมาะสม (Placement Test) 
ในการเริ่มตน้ของการเรียน นกัเรียนทุกคนจะถูกทดสอบก่อนเรียนเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 
ในการเรยีนเนือ้หา 

3. วัสดุหลกัสูตร (Curriculum Materials) หลงัจากผู้สอนแจกบทเรียน
แลว้ผูเ้รียนจะท างานในกลุ่มของตนเอง โดยมีสื่อหรือวัสดุหลกัสตูรการสอนท่ีครอบคลมุเนือ้หา  
ซึ่งจะอยู่ในรูปของแบบฝึกทกัษะโดยมีสว่นประกอบดงันี ้3.1) เอกสารแนะน าบทเรยีน ซึ่งมีหนา้ท่ี
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อธิบายวิธีการท าแบบฝึกทกัษะเป็นขัน้ตอน  3.2) แบบฝึกทกัษะ ประกอบดว้ยปัญหาซึ่งจะแบง่เป็น 
4ตอน โดยเริ่มดว้ยการแนะน าทักษะย่อยๆ ท่ีจะน าไปสู่ความสามารถในการพัฒนาการเรียนรู ้
ทกัษะทัง้หมด  3.3) แบบทดสอบ (Formative test) เป็นค าถามจ านวน 10 ขอ้ 3.4) แบบทดสอบ
ประจ าหน่วยการเรียน (Unit test) มีจ านวน 15 ข้อ  และ 3.5) แผ่นค าตอบ แบบฝึกทักษะ 
แบบทดสอบ สว่นแผน่ค าตอบของแบบทดสอบรวมประจ าหนว่ยจะแยกออกไปตา่งหาก 

4. การเรียนกลุ่ม (Team Study) นักเรียนจะเริ่มฝึกทกัษะตามล าดบัขัน้ 
ท่ีก าหนดไว ้ดงันี ้ 4.1) สมาชิกของแต่ละกลุม่ท าการจับคู่กันเพื่อท าการเช็ค หรอืตรวจสอบซึ่งกัน
และกัน 4.2) นกัเรยีนศกึษาเอกสาร แนะน าบทเรียน และถามครูหากไม่เขา้ใจ 4.3) นกัเรยีนแต่ละ
คนเริ่มท าแบบฝึกทกัษะจากโจทยปั์ญหาทีละตอนแลว้ใหเ้พื่อนรว่มทีมตรวจค าตอบใหต้ามบตัร
เฉลยดา้นหลงัของแบบฝึกทกัษะ ถา้พบวา่ผูเ้รยีนไม่ผ่านขอ้ใด กลุม่ตอ้งช่วยกนัอธิบายหรอืสอนให้
เขา้ใจก่อนท่ีจะถามครูจนกว่าจะผ่านแลว้จึงท าแบบฝึกหดัล  าดบัถัดไป  4.4) เม่ือนกัเรียนทัง้กลุม่
ท าแบบฝึกทักษะไดถู้กตอ้งครบแลว้ ต่อไปครูจะใหน้ักเรียนท าแบบทดสอบย่อย จ านวน 10 ขอ้
ผูเ้รียนจะตอ้งท าใหผ้่าน 8 ขอ้ ใน 10 ขอ้ ถา้ไม่ผา่นผูส้อนจะตอ้งเขาไปช่วยเหลือตรวจสอบปัญหา
จนกระทั่งผูเ้รียนเขา้ใจแลว้ จึงใหผู้เ้รียนท่ีสอบไม่ผ่านท าแบบทดสอบย่อยอีกครัง้หนึ่ง และ 4.5)
นกัเรยีนจะไปรบัแบบทดสอบประจ าหน่วยจากหวัหนา้กลุม่ หวัหนา้กลุม่จะเป็นผูบ้นัทึกคะแนนลง
ในแผ่นสรุปผลประจ ากลุ่ม และน าคะแนนผลการสอบสง่ใหค้รูน าไปเปรียบเทียบกับคะแนนฐาน
ของแตล่ะบุคคลและของกลุม่ตอ่ไป 

5. คะแนนกลุ่มและความส าเร็จของกลุ่ม (Team Scores And Team 
Recognition) ในวันสุดทา้ยของแต่ละสปัดาห ์ครูจะรวบรวมคะแนนคะแนนกลุ่มซึ่งได้จากการ
น าเอาคะแนนท่ีสมาชิกแตล่ะคนไดร้บัจากการท าแบบทดสอบประจ าเรื่องมาหาคะแนนเฉลี่ยของ
กลุ่ม  เกณฑ์การให้รางวัลแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ กลุ่ม ท่ีได้คะแนนสูงสุดเป็นกลุ่มชนะเลิศ  
(Super Team) กลุ่มท่ีได้คะแนนปานกลางเป็นกลุ่มรองชนะเลิศ (Great Team) และกลุ่มท่ีได้
คะแนนนอ้ยเป็นกลุม่ดี (Good Team) กลุม่ชนะเลศิและรองชนะเลศิก็จะไดร้บัใบรบัรองเป็นรางวลั 

6. การสอนกลุ่ม ย่อย  (Teaching Groups) ทุกๆวัน  ค รูจะใช้เวลา
ประมาณ 10 – 15 นาที ในการสอนกลุ่มย่อย โดยเลือกนักเรียนจากกลุ่มต่างๆ ท่ีเรียนเนือ้หา
เดียวกันมารวมกนัเพื่อใหข้อ้แนะน าหรอืท าการสาธิต เพื่อการเรยีนเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและตาม
วตัถุประสงค ์และเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอดท่ีส  าคญัของการเรียนนัน้ๆ สว่นนกัเรียน
คนอ่ืนๆ ก็ปฏิบติังานของตนเองไปเรื่อยๆ  
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7. การทดสอบขอ้เท็จจรงิ (Fact Tests) จะท าสปัดาหล์ะ 2 ครัง้ ใชเ้วลา
ครัง้ละ 3 นาที โดยนกัเรยีนจะรบัเอกสารเพื่อไปเตรยีมตวัศกึษาท่ีบา้นก่อนท าการสอบ 

8. การสอนร่วมทั้งชั้น  (Whole - Class) ครูจะท าการสอนและสรุป
บทเรยีนใหก้บันกัเรยีน โดยใหค้รอบคลมุเนือ้หาและทกัษะยอ่ยๆของบทเรยีน 

จากลกัษณะส าคญัของการการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล
(TAI)  ท่ีกลา่วมาในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า นักเรียนจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน
คละความสามารถ โดยนกัเรียนจะเริ่มศกึษาเนือ้หาของบทเรยีนตามล าดบั และจะท าแบบฝึกหดั
ภายในกลุ่ม โดยสมาชิกของแต่ละกลุม่ท าการจับคู่กันผูเ้รียนตอ้งท าใหผ้่าน 8 /10 ขอ้  หรือ 75%
ถา้ไม่ผา่นผูส้อนจะตอ้งเขา้ไปช่วยเหลือตรวจสอบปัญหาแลว้ แกปั้ญหาจนกระทั่งผูเ้รยีนเขา้ใจแลว้
ใหผู้เ้รียนท าแบบทดสอบย่อยอีกครัง้หนึ่ง โดยคะแนนกลุม่จะไดจ้ากคะแนนท่ีสมาชิกแต่ละคนท า
แบบทดสอบประจ าหน่วยมาหาคา่เฉลี่ยของกลุม่ ซึ่งคะแนนกลุม่จะแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือกลุม่
ชนะเลิศ (Super Team) กลุ่มรองชนะเลิศ (Great Team) และกลุ่มดี (Good Team) ตามล าดับ
กลุม่ชนะเลศิและรองชนะเลศิจะไดร้บัใบรบัรองเป็นรางวลั หรอือยา่งอ่ืนตามดลุยพินิจของผูส้อน 

4.7.3.3 ขัน้ตอนของการจดัการเรยีนการสอน 
ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวว่า ค าว่า “TAI” มาจาก “Team –Assisted 

Individualization” ซึ่งมีกระบวนการดงันี ้
1. จัดผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน) กลุ่มละ 

4 คน และเรยีกกลุม่นีว้า่ กลุม่บา้นของเรา (Home Group) 
2 สมาชิกในกลุ่มบา้นของเรา ไดร้บัเนือ้หาสาระและศึกษาเนือ้หาสาระ

รว่มกนั  
3. สมาชิกในกลุม่บา้นของเรา จบัคูก่นัท าแบบฝึกหดั 

3.1 ถ้าใครท าแบบฝึกหัดได ้75% ขึน้ไป สามารถไปรบัการทดสอบ
รวบยอดครัง้สดุทา้ยได ้

3.2 ถ้ายังท าแบบฝึกหัดได้ไม่ถึ ง 75 % ให้ท าแบบฝึกหัดซ่อม
จนกระทั่งท าได ้แลว้จึงไปรบัการทดสอบรวบยอดครัง้สดุทา้ย 

4. สมาชิกในกลุ่มบา้นของเราแต่ละคน น าคะแนนทดสอบรวบยอดมา
รวมกนัเป็นคะแนนกลุม่ กลุม่ท่ีไดค้ะแนนสงูสดุ กลุม่นัน้จะไดร้บัรางวลั 

 



  91 

พรพิมล  พรพีรชนม์ (2550) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) ไว ้4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. จัดผูเ้รียนเขา้กลุ่มคละความสามารถ (เก่ง – กลาง - อ่อน) กลุ่มละ 
2 - 4 คน และ เรยีกกลุม่นีว้า่ Home Group 

2. สมาชิกใน Home Group ได้รบัเนือ้หาสาระและศึกษาเนือ้หาสาระ
รว่มกนั 

3. สมาชิกใน Home Group จับคู่กันท าแบบฝึกหัด โดยแลกเปลี่ยนกัน 
ตรวจสอบความถกูตอ้งอธิบายขอ้สงสยัและขอ้ผิดพลาดของคูข่องตน 

3.1 ถ้าใครท าแบบฝึกหัดได ้70% ขึน้ไป ใหร้บัการทดสอบรวบยอด
ครัง้สดุทา้ยได ้

3.2 ถา้ยงัท าแบบฝึกหดัไดไ้ม่ถึง 70% ใหท้  าแบบฝึกหดัซ่อมชุดอ่ืน ๆ
จนกระทั่งท าไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่รอ้ยละ 70% แลว้จึงไปรบัการทดสอบรวบยอดครัง้สดุทา้ย  

4. สมาชิกใน Home Group แต่ละคนน าคะแนนทดสอบรวบยอดมา
รวมกนัเป็น คะแนนกลุม่คะแนนกลุม่ใดไดค้ะแนนสงูสดุกลุม่นัน้ไดร้บัรางวลั 

สมเดช  บุญประจักษ์ (2540) ไดน้  าเสนอขัน้ตอน วิธีสอนการจัดการเรียนรู ้
แบบรวมมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคล (TAI) ไวด้งันี ้

1. ขัน้ท่ี 1 ครูและนกัเรยีนทบทวนเนือ้หา โดยการถามตอบ 
2. ขัน้ท่ี 2 ครูแจกใบงานชุดท่ี 1 ใหน้กัเรยีนแต่ละคนท า โดยจับคู่ภายใน

กลุม่ของตนเองแลกเปลี่ยนกันตรวจใบงานชุดท่ี 1 เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งกบัเฉลยท่ีครูแจกให ้
เพื่อรวมคะแนน อธิบายขอ้สงสยั และขอ้ผิดพลาดภายในคูข่องตน   

2.1 ถ้านกัเรียนคนใดท าใบงานชุดท่ี 1 ถูกตอ้ง 75% ขึน้ไป ใหท้  าใบ
งานชุด 2 ตอ่ 

2.2 ถ้านักเรียนคนใดท าใบงานชุดท่ี 1 ได้คะแนนน้อยกว่า 75% 
ใหน้กัเรยีนทัง้คู ่

3. ท าใบงานชุดท่ี 1 จนกว่าจะท าคะแนนได้ถูกต้องอย่างน้อย 75% 
ขัน้ท่ี 3 นกัเรยีนทกุคนในหอ้งท าแบบทดสอบ (Quiz) โดยแยกตา่งคนตา่งท า 

4. ขัน้ท่ี 4 น าคะแนนท่ีทดสอบมารวมกนัเป็นคะแนนกลุม่ (4 คน) หรือใช้
คะแนนเฉลี่ย (กรณีจ านวนคนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน) กลุ่มท่ีไดสู้งสุดจะได้รางวัลหรือติดบอร์ด 
เชิดชู 
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จากการศกึษาขัน้ตอนของการจดัการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรียนรายบุคคล 
(TAI) ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า เป็นกระบวนการจัดการเรียนรูร้ายบุคคล โดยใช้
กระบวนการกลุ่มท่ีมีผูเ้รียนคละความสามารถเขา้มาแก้ปัญหา โดยการใหผู้เ้รียนแต่ละกลุม่ได้
เรยีนรูร้ว่มกนัแบบจบัคูห่รือกลุม่ตามลกัษณะกิจกรรม รวมทัง้มีการตรวจสอบ ช่วยเหลอืเกือ้กูลกัน
เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายของเนือ้หา โดยครูเป็นผูใ้หค้  าแนะน า และคอยเสรมิแรงใหก้ าลงัใจ และเป็น
ท่ีปรกึษาแกไ้ขขอ้บกพรอ่งในเวลาท่ีจ าเป็นเท่านัน้ โดยผูเ้รียนจะมีอิสระในการหาความรูจ้ากเพื่อน
ในกลุ่มมีการวัดผลเป็นรายบุคคล แต่น าคะแนนรายบุคคลมาหาค่าเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่มเพื่อ
ตดัสนิความสามารถในการเรยีนรูเ้ป็น 3 ระดบั ดงัท่ีกลา่วมาขา้งตน้ 

 
ส าหรบังานวิจยันี ้ผูว้ิจยัสรุปความหมายของการเรยีนแบบรว่มมือ ดงันี  ้

การเรียนแบบรว่มมือ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหนึ่ง ท่ีก าหนดให้
นักเรียนท่ีมีระดับทักษะกีฬาวอลเลย์บอลแตกต่างกันมาเรียนรวมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ
ประมาณ 4 คน ในลักษณะท่ีคละความสามารถ ในอัตราส่วน 1: 2: 1 เป็นนักเรียนเก่ ง: 
ปานกลาง: อ่อน ตามล าดับ โดยสมาชิกมีเป้าหมายในการเรียนร่วมกันคือ เกิดการเรียนรูห้รือ
ประสบผลส าเร็จรว่มกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน รบัผิดชอบต่อการเรียนรูข้องตนเองในฐานะ
สมาชิกกลุม่คนหนึ่ง ช่วยเหลือ สง่เสริมสมาชิกกลุม่ให้เกิดประสบการณ ์เกิดการเรยีนรูเ้ป็นสว่นใน
การขบัเคลื่อนกลุม่ใหป้ระสบความส าเรจ็ ทัง้นีค้วามส าเร็จของกลุม่สว่นหนึ่งประเมินจากคะแนน
โบนัสท่ีไดจ้ากเกมการแข่งขนั หรือ ค่าเฉลี่ยของคะแนนในการปฏิบัติกิจกรรมของทุกคนภายใน
กลุม่ โดยในงานวิจัยเลม่นีผู้ว้ิจัยเลือกใชก้ารจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั 
(Team – Games Tournament : TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (Team – Assisted 
Individualization: TAI) ตามทฤษฏีการเรียนแบบรว่มมือของสลาวิน (Robert E. Slavin) และใช้
วิธีการสอนหลายวิธีผสมผสานกัน คือ แบบอธิบายและสาธิต แบบอภิปรายและแบบแก้ปัญหา 
จดัการเรยีนรูต้ามล าดบัขัน้ตอนการสอนพลศึกษาทั่วไป 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ ขัน้เตรียม ขัน้อธิบาย – 
สาธิต ขัน้ปฏิบติั ขัน้น าไปใช ้และขัน้สรุป ตามล าดบั ซึ่งสามารถสรุปความแตกต่างของการจัดการ
เรยีนรูท้ัง้ 3 แบบ ดงัภาพประกอบท่ี 25 
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ตาราง 2 เปรยีบเทียบการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT), เทคนิค
กลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) และแบบปกติ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่ม
เกมแข่งขัน (TGT) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

การจัดการเรียนรู้ 
วชิาพลศกึษาทั่วไป 

จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ข้ันเตรียม 
 กระตุน้เรา้ความสนใจ ทบทวน 
 ความรูเ้ดิม และอบอุ่นรา่งกาย 

จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ข้ันเตรียม 
กระตุน้เรา้ความสนใจ ทบทวน 
ความรูเ้ดมิ และอบอุ่นรา่งกาย 

จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ข้ันเตรียม 
กระตุน้เรา้ความสนใจ  
และ อบอุ่นรา่งกาย 

2. ข้ันอธิบาย-สาธิต 
ครูอธิบายสาธิตทกัษะใหน้กัเรียนด ู
และใหน้กัเรียนศกึษาหาความรูจ้าก
แบบฝึก และกลุม่บา้นของตนเอง และ 
ซกัถามครูบา้งเป็นระยะ 

2. ข้ันอธิบาย-สาธิต 
ครูอธิบายสาธิตทกัษะใหน้กัเรียนด ู
และใหน้กัเรียนศกึษาหาความรูจ้าก
แบบฝึก และกลุม่บา้นของตนเอง 
และ ซกัถามครูบา้งเป็นระยะ 

2. ข้ันอธิบาย-สาธิต 
ครูอธิบายสาธิตทกัษะ  
ใหน้กัเรียนด ูและ สงัเกต  

3. ข้ันปฏบัิต ิ
แบง่กลุม่คละความสามารถ นกัเรียน
แตล่ะกลุ่มตอ้งปฏิบตัติามแบบฝึกท่ี
ไดร้บัมอบหมาย  ผูเ้รียนรว่มกนั
วางแผน พฒันาการปฏิบตัทิกัษะ 
และการเลน่เกมของตนเองและกลุม่ 
โดยมีการก ากบัตดิตามโดยแบบ
ประเมนิจากผูส้อน คนท่ีปฏิบตัไิม่ได้
ตอ้งเรียนรูจ้ากกลุม่ หรือขอค าแนะน า
จากครู แลว้กลบัไปปฏิบตัซิ  า้ท่ีกลุม่ 

3. ข้ันปฏบัิต ิ
แบง่กลุม่คละความสามารถ แตล่ะ
กลุม่ตอ้งปฏิบตัติามแบบฝึกท่ีไดร้บั 
ผูเ้รียนรว่มกนัวางแผน พฒันาการ
ปฏิบตัขิองตนเองและกลุ่ม โดยมีการ
ก ากบัตดิตามโดยแบบประเมนิจาก
ผูส้อน 

3. ข้ันปฏบัิต ิ
ผูเ้รียนฝึกทกัษะใหช้  านาญ 
อาจเป็นกิจกรรมกลุม่ หรือ 
เด่ียว ไมเ่ขา้ใจสอบถาม
ครูผูส้อน  
 

4. ข้ันน าไปใช้ 
ผูเ้รียนแสดงความสามารถทางทกัษะ
ผา่นกิจกรรมเกมการแขง่ขนั โดยแขง่
กบัผูเ้รียนท่ีมีความสามารถเท่ากนั  
ส าหรบักลุ่มท่ีมีคะแนนรวมของกลุม่
สงูสดุ จะไดค้ะแนนโบนสัสะสม 
ตามล าดบั 

4. ข้ันน าไปใช้ 
 ผูเ้รียนใชท้กัษะและความรูท่ี้ไดฝึ้กมา
เขา้รบัการทดสอบ ทกุคนตอ้งผา่น
เกณฑท่ี์ก าหนด ถา้ท าไม่ได ้ครูให้
ความช่วยเหลือเป็นรายบคุคล หรือให้
เพ่ือนในกลุม่ช่วยเหลือ ส  าหรบักลุม่ 
ท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ จะไดค้ะแนน
โบนสัสะสม ตามล าดบั 

4. ข้ันน าไปใช้ 
ผูเ้รียนแสดงความสามารถทาง
ทกัษะผา่นกิจกรรมเกม ท่ีไดม้า
จากการฝึกทกัษะ หรืออาจเป็น
กิจกรรมการทดสอบสอบ 
แบบเด่ียวและกลุม่ 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
กลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

การจัดการเรียนรู้ 
วชิาพลศกึษาทั่วไป 

5. ข้ันสรุป – สุขปฏบิัต ิ
สรุปความรู ้แลกเปล่ียนความเห็น
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ 
ผูเ้รียนกบัครู  มีการประเมนิ 
วเิคราะห ์วางแผนการปฏิบตัิ 
ของตนเอง และสมาชิกในทีม  
น าคะแนนการแขง่ขนัของแตล่ะ
คนมารวมเป็นคะแนนของกลุม่  
ครูใหร้างวลัตามเกณฑ ์ซกัถาม 
ขอ้สงสยั และสขุปฏิบตัิ 

5. ข้ันสรุป – สุขปฏบิัต ิ
สรุปความรู ้แลกเปล่ียนความเห็น
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ 
ผูเ้รียนกบัครู  มีการประเมนิ 
วเิคราะห ์วางแผนการปฏิบตัิ 
ของตนเอง และสมาชิกในทีม  
น าคะแนนทดสอบของแตล่ะคน
มาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุม่  
ครูใหร้างวลัตามเกณฑ ์ซกัถาม 
ขอ้สงสยั และสขุปฏิบตัิ 

5. ข้ันสรุป – สุขปฏบิัต ิ
สรุปความรูท่ี้ไดเ้รียน ซกัถามขอ้
สงสยั และสรุป สขุปฏิบตัิ 

5. เอกสารที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
ในการจัดการเรียนการสอน การท าให้ผู ้ เรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนเป็น

องคป์ระกอบส าคัญท่ีท าให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรูไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพดังท่ี ประภา  ตุลานนท ์
(2540) กลา่วว่า การท่ีบุคคลจะเรยีนรูห้รือมีพฒันาการและความเจรญิงอกงามนัน้บุคคลจะตอ้ง
อยู่ในสภาวะพึงพอใจ สุขใจ เบือ้งตน้ นั่นคือ บุคคลตอ้งไดร้บัการจูงใจทัง้ในลกัษณะนามธรรม 
และ รูปธรรม 

5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
มีนักการศึกษาและนักจิตวิทยาหลายท่าน ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจ

สามารถสรุปได ้ดงัตอ่ไปนี ้
เทิดศกัด์ิ เดชคง (2542) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความพึงพอใจเกิดขึน้มาไดจ้าก

ความคาดหวงั และการเปรยีบเทียบระหวา่งสิ่งสองสิ่ง 
กาญจนา อรุณสุขรุจี (2546)  กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการ

แสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปรา่งได ้การท่ีเราจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสงัเกตโดยการแสดงออกท่ีคอ่นขา้งสลบัซบัซอ้น และตอ้งมี
สิ่งเรา้ท่ีตรงตอ่ความตอ้งการของบุคคล จึงจะท าใหบุ้คคลเกิดความพงึพอใจ 
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วรูม (Vroom, 1964) กลา่วว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ผลท่ีไดจ้ากการท่ีบุคคล
เข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เป็นสภาพความพึงพอใจต่อสิ่งสิ่งนั้น  
และสง่ผลท าใหบุ้คคลเหลา่นัน้มีความรูส้กึเปลี่ยนแปลงไป ตามท่ี วอลเลอร ์สเตน (Wallerstein, 
1976) และ วอลแมน (Wollman, 1973) กล่าวว่า เป็นความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้เม่ือไดร้บัความส าเร็จ 
ตามความมุ่งหมาย ความรูส้กึมีความสขุเม่ือไดร้บัผลส าเรจ็ตามความมุ่งหมายเช่นกนั 

จากความหมายของความพึงพอใจข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรูส้กึท่ีดีหรอืทศันคติท่ีดีของบุคคล ซึ่งเกิดจากการไดร้บัการตอบสนองตามท่ีตนเอง
ตอ้งการ และเกิดความรูส้กึท่ีพงึพอใจต่อสิ่งนัน้ ตรงกันขา้มหากความตอ้งการของตนไม่ไดร้บัการ
ตอบสนองความไม่พงึพอใจก็จะเกิดขึน้เช่นกนั 

 
5.2 แนวคิดและทฤษฏีความพึงพอใจ 

คอร์ท และอาร์สสตรอง (Kotler และ Armstrong, 2002 )ได้เสนอความคิดว่า 
พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึน้ตอ้งมีสิ่งจูงใจ (Motive) หรือแรงขับดัน (Drive) เป็นความตอ้งการ 
ท่ีกดดันจนมากพอท่ีจะจูงใจให้บุคคลเกิดพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง  
ความตอ้งการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา
(Biological) เกิดขึน้จากสภาวะตึงเครียด เช่น ความหิวหระหาย หรือความล าบากบางอย่าง  
เป็นความตอ้งการการยอมรบั (Recognition) การยกยอ่ง (Esteem) หรอืการเป็นเจา้ของทรพัยส์ิน 
(belonging) ความตอ้งการสว่นใหญ่อาจไม่มากพอท่ีจะจูงใจใหบุ้คคลกระท าในช่วงเวลานัน้ความ
ตอ้งการกลายเป็นสิ่งจูงใจ เม่ือไดร้บัการกระตุน้อยา่งเพียงพอจนเกิดความตงึเครยีด 

มาสไลว ์(Maslow, 2000) มีขอ้สมมติุพืน้ฐานเก่ียวกบัความพงึพอใจ ไวด้งันี ้
1. มนษุยมี์ความตอ้งการหลายประการและเป็นความตอ้งการที่ไม่มีท่ีสิน้สดุ 
2. ความต้องการจะมีความส าคัญแตกต่างกัน มนุษย์จึงสามารถจะล าดับ

ความส าคญัของความตอ้งการได ้(Hierarchy of Need) 
3. บุคคลจะแสวงหาความตอ้งการที่ส  าคญัท่ีสดุหรอืส  าคญัมากกวา่ก่อน 
4. เม่ือบุคคลไดส้ิ่งท่ีตอ้งการบ าบดัความตอ้งการของตนแลว้ ความจ าเป็นในสิ่ง

นัน้จะหมดไป 
5. บุคคลจะเริ่มสนใจในความต้องการส  าคัญอย่างอ่ืนๆต่อไป ตามทฤษฏี 

ของมาสโลวไ์ดจ้ดัประเภทความตอ้งการพืน้ฐาน 5 ระดบัจากต ่าไปสงู คือ 
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5.1 ความตอ้งการทางรา่งกาย (Physiological need) ความตอ้งการพืน้ฐาน
เพื่อการอยูร่อดของชีวิต 

5.2 ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เป็นความต้องการ 
ท่ีเหนือกวา่ความตอ้งการเพื่อความอยูร่อด 

5.3 ความต้องการด้านสังคม (Social need) หรือความต้องการความรัก 
และการยอมรบั 

5.4 ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem need) เป็นความต้องการยกย่อง
สว่นตวั ความนบัถือและสถานะจากสงัคม 

5.5 ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self – actualization 
needs) เป็นความตอ้งการสงูสดุของแตล่ะบุคคล 

เฮ อ ซ์ เบ ริ ก์  (Herzberg, 1959) ไ ด้ ศึ ก ษ า ท ฤ ษ ฏี จู ง ใ จ ค ้ า จุ น  (Motivation 
Maintenance Theory) หรือทฤษฏีจูงใจสขุอนามัย (Motivation Hygiene Theory)  เป็นทฤษฏีท่ี
ใชใ้หเ้ห็นถึงปัจจัยส  าคัญ 2 ประการ ท่ีมีความสนัพนัธ์กับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบติังาน ปัจจัยทัง้สอง ไดแ้ก่ ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) และปัจจยัสขุอนามัย หรอืปัจจัย
ค า้จุน (Hygiene Factor) 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยท่ีเก่ียวกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรง 
เป็นปัจจัย ท่ีจูงใจให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดความพึงพอใจ และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสทิธิภาพยิ่งขึน้ ปัจจยัจูงใจมี 5 ประการ คือ 

1.1 ความส าเรจ็ของงาน (Achievement) 
1.2 การไดร้บัการยอมรบันบัถือ (Recognition) 
1.3 ความกา้วหนา้ในต าแหนง่การงาน (Advancement) 
1.4 ลกัษณะงานท่ีปฏิบติั (Work Itself) 
1.5 ความรบัผิดชอบ (Responsibility) 

2. ปัจจัยค า้จุน (Hygiene Factor) เป็นปัจจัยท่ีไม่ใช่สิ่งจูงใจ แต่เป็นปัจจัยท่ีจะ
ค า้จุนใหเ้กิดแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคคล ปัจจัยค า้จุนนีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นเพราะถา้ไม่มีปัจจัย
เหลา่นี ้บุคคลในองคก์รอาจเกิดความไม่พงึพอใจในการปฏิบติังาน ปัจจยัค า้จุน 10 ประการ คือ 

2.1 นโยบาย  และการบริหารงานของหน่ วย  (Company Policy and 
Administration) 

2.2 โอกาสท่ีจะไดร้บัความกา้วหนา้ในอนาคต (Possibility Growth) 
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2.3 ความสมัพนัธ์สว่นตวักับผูบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน
(Interpersonal Relation to Superior, Subordinate, Peer) 

2.4 เงินเดือน (Salary) 
2.5 สถานะของอาชีพ (Occupation) 
2.6 ความเป็นอยูส่ว่นตวั (Personnel Life) 
2.7 ความมั่นคงในการท างาน (Working Conditions) 
2.8 สถานการท างาน (Working Conditions) 
2.9 เทคนิคของผูนิ้เทศ (Supervisor Technical) 
2.10 ความเป็นอยูส่ว่นตวั (Personal Life) 

ศภุสริ ิ โสมาเกต ุ(2544) ไดก้ลา่วไวว้า่ การด าเนินกิจกรรมการเรยีนการสอนความพึง
พอใจเป็นสิ่งส  าคญัท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย หรอืท่ีตอ้งการปฏิบติัใหบ้รรลผุล
ตามจุดประสงค ์ผูส้อนจึงตอ้งค านงึถึงความพอใจในการเรียนรูข้องนกัเรยีน การท าใหน้กัเรยีนเกิด
ความพงึพอใจในการเรยีนรูห้รอืปฏิบติัตาม มีแนวคิดพืน้ฐานท่ีตา่งกนั ดงันี ้

1. ความพึงพอใจ น าไปสู่การปฏิบัติงาน การตอบสนองความต้องการของ
ผูป้ฏิบัติงานจึงเกิดความพึงพอใจ จะท าใหเ้กิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานท่ีสูง
กวา่ผูท่ี้ไม่ไดร้บัการตอบสนอง 

2. ผลการปฏิบติังาน น าไปสูค่วามพึงพอใจ ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจ
และผลการปฏิบติังานจะถูกเช่ือโยงดว้ยปัจจัยอ่ืนๆ ผลการปฏิบติังานท่ีดีจะน าไปสูผ่ลตอบแทนท่ี
เหมาะสม ซึ่งในท่ีสุดจะน าไปสู่การตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานย่อมได้รบัการ
ตอบสนองในรูปของรางวลั หรือผลตอบแทนซึ่งแบง่ออกเป็น ผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทน
ภายนอก 

แนวคิดพืน้ฐานดังกล่าว ผูส้อนสามารถน ามาปรบัใชใ้นกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผูส้อนตอ้งมีบทบาทส าคญัในการจดักิจกรรม วิธีการ สื่ออุปกรณท่ี์เอือ้ตอ่การเรียนรู ้เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจใหน้ักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรูจ้นสามารถบรรลวุตัถุประสงคใ์นการเรียนการ
สอนแต่ละครัง้ โดยใหน้กัเรยีนไดร้บัผลตอบแทนจากการเรยีนรูใ้นแต่ละครัง้โดยเฉพาะผลตอบแทน
ภายใน หรือรางวลัภายในท่ีเป็นความรูส้กึของนกัเรียน เช่น ความรูส้ึกส  าเร็จของตนเม่ือสามารถ
เอาชนะความยุ่งยากต่างๆได้ท าให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่ นใจ โดยครูผู้สอนอาจให้
ผลตอบแทนภายนอก เช่น ค าชมเชย หรือการใหค้ะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัท่ีน่าพึง
พอใจ 
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5.3 องคป์ระกอบของความพึงพอใจ  
อนิรุทธ์ สติมั่น (2550) กลา่วว่า การท่ีบุคคลหนึ่งบุคคลใดจะมีความพึงพอใจในงาน

มากน้อยเพียงใด ต้องอาศัยองค์ประกอบของความพึงพอใจ ได้สรุปองค์ประกอบของความ  
พงึพอใจไว ้3 ประการ ไดแ้ก่  

1. อารมณต์อบสนองตอ่สถานการณท์ างานนัน้ 
2. อารมณ์ตอบสนองต่อการเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการท างานกับ

ผลตอบแทนตามความหวงั 
3. อารมณ์ตอบสนองท่ีมีต่อลักษณะต่างๆของงานนั้น ได้แก่ ตัวงาน ค่าจ้าง

โอกาสกา้วหนา้ หวัหนา้งานและเพื่อนรว่มงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (2555) กล่าวถึง องคป์ระกอบของความพึงพอใจ  

ไวด้งันี ้
1. องค์ประกอบด้านความรู ้สึก (Affective Component) เป็นลักษณะทาง

ความรูส้ึกหรืออารมณ์ของบุคคล องค์ประกอบทางความรูส้ึกนีมี้ 2 ลักษณะ คือ ความรูส้ึก
ทางบวก ไดแ้ก่ ชอบ พอใจ เห็นใจ ความรูส้กึทางลบ ไดแ้ก่ ไม่ชอบ ไม่พอใจ เป็นตน้ 

2. องค์ประกอบด้านความคิด (Cognitive Component) คือ การท่ีสมองของ
บุคคลรบัรู ้และวินิจฉัยขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดร้บัความรูค้วามคิดเก่ียวกับวตัถุบุคคล หรือสภาพ ขึน้อยู่
กับองคป์ระกอบทางความคิดเก่ียวขอ้งกับการพิจารณาท่ีมาของทัศนคติออกมาว่าถูกหรือผิด  
ดีหรอืไม่ดี 

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior Component) เป็นความพร้อม 
ท่ีจะกระท า หรอืพรอ้มท่ีจะตอบสนองตอ่ท่ีมาของทศันคติ  

สรุปว่า ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรูท่ี้เกิดขึน้ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  
จะเกิดขึน้โดยมี ความรูส้กึ อารมณท์างบวกและทางลบของผูเ้รยีนเป็นองคป์ระกอบหลกันอกจากนี ้
ยงัมีสิ่งเรา้ต่างๆ ท่ีเป็นปัจจัยท่ีสง่ผลตอ่ความพึงพอใจของผูเ้รยีน ไดแ้ก่ กิจกรรม ค าช่ืนชม รางวลั
การยอมรบัจากเพื่อน และผูส้อน ฯลฯ เป็นตน้ 

 
5.4 วิธีการสร้างความพึงพอใจ  

ไวท์เฮด (Whitehead, 1976) กล่าวถึง  จังหวะของการศึกษาและขั้นตอนของ 
การ พฒันาวา่มี 3 ขัน้ คือ จุดยืน จุดแยง้ และจุดปรบั ซึ่งไวทเ์ฮดเรยีกช่ือใหม่เพื่อใชใ้นการศกึษาว่า 
การสรา้งความพอใจ การท าความกระจ่าง และการน าไปใช้ในการเรียนรูใ้ดๆ ควรเป็นไปตาม  
3 จงัหวะนี ้คือ 
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1. การสรา้งความพอใจ คือ นกัเรยีนรบัสิ่งใหม่ ๆ มีความต่ืนเตน้ พอใจในการได้
พบ และเก็บสิ่งใหม่ 

2. การท าความกระจ่าง คือ มีการจัดระเบียบใหค้  าจ ากัดความ มีการก าหนด
ขอบเขตท่ีชดัเจน 

3. การน าไปใช ้คือ น าสิ่งใหม่ท่ีไดม้าไปจัดสิ่งใหม่ๆ ท่ีจะไดพ้บต่อไปเกิดความ
ต่ืนเตน้ ท่ีจะเอาไปจดัสิ่งใหม่ๆ ท่ีเขา้มา 

 
บลมู (Bloom, 1976) มีความเห็นวา่ ถา้สามารถจดัใหน้กัเรยีนไดท้  าพฤติกรรมตามท่ี

ตนเองตอ้งการ ก็น่าจะคาดหวงัไดแ้น่นอนว่า นกัเรียนทุกคนไดเ้ตรียมใจส  าหรบักิจกรรมท่ีตนเอง
เลือก นัน้ดว้ยความกระตือรือรน้ พรอ้มทัง้ความมั่นใจ เราสามารถเห็นความแตกต่างของความ
พรอ้มดา้น จิตใจไดช้ดัเจนจากการปฏิบติัของนกัเรยีนตอ่งานท่ีเป็นวิชาบงัคบักบัวิชาเลอืก หรือจาก
สิ่งนอก โรงเรยีนท่ีนกัเรยีนอยากเรยีน เช่น การขบัรถยนต ์ดนตร ีบางชนิดเกม หรอือะไรบางอยา่งท่ี
นกัเรยีน อาสาสมัครและตดัสินใจไดโ้ดยเสรใีนการเรยีน การมีความกระตือรอืรน้ มีความพึงพอใจ 
และมีความ สนใจเม่ือเริ่มเรยีน จะท าใหน้กัเรยีนเรยีนไดเ้รว็และประสบความส าเร็จสงู  

จากขอ้ความขา้งตน้ สามารถสรุปว่า การสรา้งความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ผูส้อนควรหากลวิธีหรือวิธีการสอนท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียน  
ใหผู้เ้รียนมีสว่นรว่มกับกระบวนการเรียนการสอนตามความสนใจของตนเอง โดยมีครูผูส้อนเป็น
ผูใ้หค้  าชีแ้นะ 

 
5.5 การวัดความพึงพอใจ  

อนิรุทธ์ สติมั่น (2550) กลา่วว่า มาตรวดัความพึงพอใจสามารถกระท าไดห้ลายวิธี 
ไดแ้ก่  

1. การใชแ้บบสอบถาม โดยผูส้อบถามจะออกแบบสอบถามเพื่อตอ้งการทราบ
ความ คิดเห็น ซึ่งสามารถท าไดใ้นลกัษณะท่ีก าหนดค าตอบใหเ้ลอืก หรือตอบค าถามอิสระ ค าถาม
ดงักลา่ว อาจถามความพึงพอใจในดา้นต่าง ๆ เช่น การบริหาร และการควบคุมงาน และเงื่อนไข
ตา่งๆ เป็นตน้  

2. การสมัภาษณ ์เป็นวิธีวดัความพงึพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งตอ้งอาศยัเทคนิค 
และ วิธีการท่ีดีจึงจะท าใหไ้ดข้อ้มลูท่ีเป็นจรงิได ้
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3. การสังเกต เป็นวิธีการวัดความพึงพอใจโดยสังเกตพฤติกรรมของบุคคล
เป้าหมาย ไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูด กิริยาท่าทาง วิธีนีจ้ะตอ้งอาศยัการกระท าอย่างจริงจัง 
และการสงัเกต อยา่งมีระเบียบแบบแผน 

ลว้น สายยศ และ องัคณา สายยศ (2543) น าเสนอเครื่องมือวดัความพงึพอใจ ดงันี ้
1. สมัภาษณ ์(Interview) การสมัภาษณ์ คือ การพูดคยุกันอย่างมีจุดมุ่งหมายผู้

สมัภาษณท่ี์ดีตอ้งฟังมากกวา่พูด และตอ้งไม่หูเบา จะยึดตามแนววตัถุประสงคท่ี์จะวดัและบนัทึก
ไวไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง การสมัภาษณใ์ชป้ากเปลา่เป็นเครื่องมือส  าคญัไดผ้ลอยา่งไรบนัทกึไว ้ลกัษณะ
ของการสมัภาษณท่ี์ดีตอ้งเป็นการยั่วย ุหรอืกระตุน้ใหผู้ถ้กูสมัภาษณอ์ยากจะตอบและใหค้  าตอบท่ี
คงท่ีพอควร ค าถามควรมีความเช่ือมั่นสงู ค าถามท่ีใช้สมัภาษณค์วรจะไดค้  าตอบท่ีสามารถน าไป
ขยายอิงสูเ่หตกุารณท่ี์คลา้ยคลงึกนั 

2. การสังเกต (Observation) คือการเผ้าดูสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างมีจุดมุ่ งหมาย 
เครื่องมือส  าคญัของการสงัเกต คือ ตาและหู การเผา้ดโูดยการบนัทึกโดยใชข้อ้รายการ (Checklist) 
ใน การสงัเกต จึงควรเตรยีมไวใ้หพ้รอ้ม ผูส้งัเกตควรจะเป็นท่ีรบัรูแ้ละมีประสาทตาดี 

3. การรายงานตนเอง (Self-report) เครื่องมือแบบนีต้อ้งการใหผู้ถู้กสอบแสดง
ความรูส้กึของตนเองตามสิ่งเรา้ท่ีสมัผสัได ้นั่นคือสิ่งเรา้ท่ีเป็นขอ้ความ ขอ้ค าถาม หรือเป็นภาพ
เพื่อใหผู้ส้อบแสดงความรูส้กึออกมาอยา่งตรงไปตรงมา แบบทดสอบหรอืมาตรวดัท่ีไดถื้อเป็นแบบ 
มาตรฐาน (Standard form) เป็นแนวการสรา้งของเทอรส์โตน (Thurstone) กัตแมน (Guttman) 
ลเิคิท (Likert) และออสกต ู(Osgood) 

4. เทคนิคจินตนาการ (Projective techniques) แบบนีอ้าศัยสถานการณ์หลาย
อย่าง ไปเรา้ผู ้สอบ สถานการณ์ท่ีก าหนดให้จะไม่มีโครงสรา้งท่ีแน่นอนท าให้ผู ้สอบจะต้อง
จินตนาการออกมา ตามแต่ประสบการณ์เดิมของตน แต่ละคนจะแสดงออกมาไม่เหมือนกัน เช่น 
ประเภทใหเ้ติมประโยคใหส้มบูรณ ์ภาพนามธรรมเติมเรื่องราวสัน้ๆ เลา่นิทานจากภาพ การแปล
ความหมายอาศยัผลจากการตอบสิ่งท่ีกลา่วมาแลว้ 

5. การวัดทางสรีระภาพ (Physiological Measurement) การวัดด้านนี ้อาศัย
เครื่องใชไ้ฟฟา้ หรอืเครื่องมืออ่ืนๆ ในการสงัเกตการณเ์ปลี่ยนแปลงสภาพรา่งกาย 

สรุปได้ว่า การศึกษาเรื่องความพึงพอใจส่วนใหญ่ เน้นการใช้วิธีการวัดโดยใช้
แบบสอบถาม สมัภาษณ์ และการสงัเกตพฤติกรรมของบุคคล สว่นงานวิจัยเล่มนีผู้ว้ิจัยเลือกใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อวัดความรูส้ึกนึกคิด 
ของผู้เรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลย์บอล และจากการทบทวนวรรณกรรมของ 
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ธีระ สุภาวิมล (2551) และ ภูษิต สุวรรณราช (2559) พบว่า แบบสอบถามความพึงพอใจควร
ครอบคลุมเนื ้อหาทั้ง 5 ด้าน ดังนี ้ 1) ด้านเนื ้อหาและจุดมุ่ งหมายของหลักสูตร  2) ด้าน
ประสิทธิภาพของครูผูส้อน 3) ดา้นกิจกรรมการเรยีนรู ้4) ดา้นการวดัและประเมินผล และ 5) ดา้น
สถานท่ี อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก แต่เน่ืองจากผูว้ิจัยมุ่งเนน้การพัฒนาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนในทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง (Dig) และมุ่งเนน้ในเทคนิคการสอนหรือกระบวนการ
ในกิจรรมการจดัการเรยีนรูเ้ป็นส  าคญั ดงันัน้ ผูว้ิจยัจึงสรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจขึน้มาเอง  
โดยครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ดังนี ้ 1) ด้านเนือ้หา 2) ด้านการจัดการเรียนรู ้ และ 3) ด้านการวัด 
และ ประเมินผล  

6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจัยในต่างประเทศ 

มีนักวิจัยในต่างประเทศได้ศึกษาเก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค  
กลุม่เกมแขง่ขนั (Team – Games  Tournament : TGT) ไวด้งัตอ่ไปนี ้

วิลเลี่ยม  (William, 1988) ไดศ้กึษาเก่ียวกบัยทุธวิธีการเรยีนแบบรว่มมือกนัวา่ให้
ประสิทธิภาพในการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาพีชคณิต ทัศนคติท่ีมีต่อตนเอง และผูอ่ื้น  
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ไดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้และตอนปลายท่ีเรียนวิชา
พีชคณิต จ านวน 165 คน โดยแบ่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม 
และกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม  ส่วนนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนตน้ แบ่งเป็นกลุ่มทดควบคุม 2 กลุ่ม 
และกลุม่ทดลอง 2 กลุม่ ท าการทดลองโดยใชว้ิธีการสอนผสมผสานระหวา่งกิจกรรมแบบแบ่งกลุม่
สมัฤทธ์ิ (STAD) กบักลุม่การแขง่ขนั (TGT) ผลการทดลองพบวา่ คะแนนเฉลี่ยระหวา่งกลุม่ทดลอง
และกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติ และทัศนคติของนักเรียนทั้งสองกลุ่ม 
ไม่เปลี่ยนแปลงอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ดูบอยส ์(Dubois, 1991, p. 408) ได้ศึกษาวิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มสัมฤทธ์ิ 
(STAD) และ กลุม่การแข่งขนั (TGT) โดยศึกษากลุม่ตวัอย่าง 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 นกัเรียนเรยีนรู ้
จากครูท่ีผา่นการอบรมการสอนทัง้สองแบบและใชว้ิธีการสอนทัง้สองแบบ กลุม่ท่ี 2 นกัเรยีนเรยีนรู ้
จากครูท่ีผา่นการอบรมการสอนทัง้สองแบบแต่ไม่ใชว้ิธีการสอนทัง้สองแบบ และกลุม่ท่ี 3 นกัเรยีน
เรียนรูจ้ากครูท่ีไม่ผ่านการอบรมการสอนทั้งสองแบบ ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนกลุ่มท่ี 1 
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันกับกลุ่มท่ี 2 และกลุ่มท่ี 3 อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติ 
แตเ่จตคติทัง้ 3 กลุม่ไม่แตกตา่งกนั  
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โฮลกิน้ (Holguin, 1997, p. 58) ไดว้ิจัยเก่ียวกับผลของเรียนแบบรว่มมือต่อการ
เรยีนรูภ้าษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีสองของนกัเรียนเกรด 3 กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรยีนเกรด 3 จ านวน
20 คน แบง่เป็นกลุม่ควบคุม 10 คน และกลุม่ทดลอง 10 คน กลุม่ทดลองไดร้บัการสอนโดยวิธีการ
สอนโดยวิธีการเรียนแบบรว่มมือทุกวนั วนัละ 1 ชั่วโมง 50 นาที เป็นเวลา 6 เดือน โดยมาตวัแปร
ตาม 3 ขอ้ คือ ทกัษะการฟัง การพูดภาษาอังกฤษ ทกัษะดา้นสงัคมและการนบัถือตนเอง โดยเก็บ
ขอ้มลูจากคะแนนการทดสอบก่อน-หลงัการสอน โดยใชแ้บบทดสอบ IDEA Proficiency Test และ
ศึกษาขอ้มูลดา้นทักษะสงัคม และการยอมรบันบัถือตนเอง โดยแบบวดัเจตคติต่อการเรียนแบบ
ร่วมมือ และสิ่ งแวดล้อมด้านการอ่าน (CARE) ผลการวิจัยพบว่า คะแนนหลังการเรียน 
ของกลุม่ทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

มีนกัวิจัยในต่างประเทศไดศ้กึษาเก่ียวกบัการเรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วย
เรยีนรายบุคคล (Team - Assisted Individualization : TAI) ไวด้งัตอ่ไปนี ้

จอห์นสัน และคณะ (Jornson and other. 1987, pp. 47 – 62) ได้รวบรวม
งานวิจัย122 เรื่อง ซึ่งศึกษาเก่ียวกับการเรยีนการสอนแบบใหผู้เ้รียนรว่มมือกัน แบบแข่งขนั และ
แบบใหแ้ตล่ะคนช่วยตนเอง เพ่ือศกึษาและเปรยีบเทียบผลสมัฤทธ์ิและผลงานของผูเ้รยีนท่ีเกิดจาก
การเรยีนการสอนดงักลา่ว พบวา่ การเรยีนการสอนแบบใหผู้เ้รยีนรว่มมือ มีประสิทธิภาพมากกว่า
การใหแ้ขง่ขนั หรอืแบบท่ีใหแ้ตล่ะคนช่วยตนเอง 

นอกจากนีย้งัไดมี้การศกึษางานวิจยั จ านวน 28 เรื่อง ซึ่งเก่ียวกบัการสอนแบบให้
ผู ้เรียนร่วม มือกันเป็นทีม  (Cooperative or Team Learning) ในระดับประถมศึกษา และ
มธัยมศกึษา ไดข้อ้สรุปดงันี ้

1. จากการเปรียบเทียบงานวิจัยระหว่างการเรียนการเรียนแบบรว่มมือกับ
การเรียนแบบอ่ืนๆ จ านวนทัง้หมด 28 เรื่อง พบว่า การเรยีนแบบรว่มมือท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรยีนสงูกวา่การเรยีนแบบอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติถึง 27 เรื่อง 

2. การเรียนแบบรว่มมือ ช่วยใหผู้เ้รียนเชือ้ชาติแตกต่างกันเกิดความเขา้ใจ 
กนัมากขึน้ 

3. สัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนท่ีเรียนรู ้แบบร่วมมือเป็นไปในทางบวก 
ในหอ้งเรยีน 

4. ในงานวิจยับางเรื่องพบวา่ การเรียนแบบรว่มมือช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจ
ในตนเองของผูเ้รยีน 
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5. นักเรียนท่ีได้ร ับการสอนโดยให้ร่วมมือกันในการเรียนรายงานว่า 
ชอบโรงเรยีนในระดบัท่ีสงูกวา่นกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนตามปกติ (Traditional) 

บาบาโต้ (Barbato, 2000) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของการใช้วิธีการ
เรียนแบบปกติกับวิธีการแบบรว่มมือท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณิตศาสตรท์ศันคติและ
การวาง แผนการเรียนในหลกัสตูรของชัน้เรียนเกรด 10 กลุ่มตัวอย่าง คือ นกัเรียน 208 คน จาก
โรงเรียน มัธยมศึกษาแถบชานเมือง โดยก าหนดใหน้กัเรยีนกลุม่ตวัอยา่ง จ านวนครึง่หนึ่งไดร้บัการ
จดัการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรแ์บบปกติ (ดัง้เดิม) คือ ใชว้ิการถาม – ตอบ และมอบหมาย
งานเด่ียวใหท้  า  จากนัน้ใหค้รูท่านเดิมท าการสอนนักเรียนกลุ่มท่ีเหลืออีกครึ่งหนึ่งโดยใชว้ิธีการ
เรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยรายบุคคล (TAI) ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ชัน้เรยีนท่ีจดัการเรยีน
การสอนแบบรว่มมือ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรส์งูขึน้อยา่งมีนยัส  าคญั และพบว่า
นกัเรียนมีทศันคติดา้นบวกต่อวิชาคณิตศาสตรม์ากกว่านักเรียนกลุ่มท่ีใช้วิธีการเรียนแบบปกติ 
สว่นการวางแผนการเรยีนในหลกัสตูรวิชาคณิตศาสตรพ์บว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญั คือ 
นกัเรียนชายมีการวางแผนท่ีจะลงทะเบียนเรียนในหลกัสตูรระดบัสูงสดุทัง้ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน้ และตอนปลายมากกวา่นกัเรียนหญิง 

 
6.2 งานวิจัยในประเทศ 

วายุ กาญจนศร, ธนากร  ศรีชาพันธุ์, และ โรจพล  บูรณรกัษ์ (2559) ได้ศึกษา 
ผลของการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือต่อทักษะการเล่นตะกรอ้ด้วยขา้งเท้าด้านใน และความ 
พึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณ ะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือต่อทกัษะการเลน่ตะกรอ้ดว้ยขา้ง
เทา้ด้านใน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู ้ประชากร คือ นักศึกษาสาขา  
วิชาพลศึกษา จ านวน 50 คน ในวิชาทักษะและการสอนตะกรอ้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
คือ แผนการสอนจ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวบรวมขอ้มูลโดยแบบทดสอบทักษะ และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติท่ีใช้ในการ วิเคราะหข์อ้มูล  ไดแ้ก่  ความถ่ี  รอ้ยละค่าเฉลี่ย  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง ระหว่างก่อน เรียนและหลงัเรียนดว้ยสถิติ T- Test 
dependent  ผลการวิจัย พบวา่ นกัศึกษามีทกัษะระหวา่งก่อนเรยีน  และ หลงัเรียนแตกตา่งอยา่ง
มีนยัส  าคัญทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุดนอกจากนัน้ผูเ้รียนได้
สะท้อนผล กล่าวคือ การเรียนรูช้่วยพัฒนาทักษะไดเ้ร็วขึน้ พัฒนาวิธีคิด เรียนสนุกและเขา้ใจ  
เพราะเป็นการสื่อสารระหวา่งเพื่อน และภมิูใจในตวัเอง   



  104 

มีนักวิจัยในประเทศได้ศึกษาเก่ียวกับการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกม
แขง่ขนั (Team  Games – Tournament : TGT) ไวด้งัตอ่ไปนี ้

สารสิน  เล็กเจริญ (2554) ได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
เรื่องการเขียนสะกดค า ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการสอนโดยการเรียนแบบ
รว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) กับการสอนแบบปกติ โดยเปรียบเทียบผลก่อนเรียน –
หลงัเรียน  และศึกษาความคิดเห็นของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนแบบรว่มมือ
ด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) ตัวอย่างท่ีใช้คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
เซนตค์าเบรียล  กรุงเทพมหานคร มีนักเรียนจ านวน 120 คน จ านวน 2 หอ้งเรยีน หอ้งละ 60 คน 
ท าการสุม่อย่างงา่ยแบ่งกลุม่ทดลองออกเป็น 2 กลุม่ไดแ้ก่ กลุม่ทดลอง 1 กลุม่เรียนแบบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) และกลุ่มควบคุมเรียนตามปกติ ใช้เวลาทดลอง 11 ชั่ วโมง
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิค กลุม่เกม
แข่งขนั (TGT) ก็อยู่ในระดบัมาก และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องการเขียนสะกดค า ของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการสอนโดยการเรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) 
สงูกวา่การสอนแบบปกติ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ศักด์ิสิทธ์ิ ฤทธ์ิมหา (2553) ไดศ้ึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง กีฬา
วอลเลยบ์อลกลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 โดยใชรู้ปแบบการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) เป็นการมุ่งเนน้ให้
นักเรียนได้สรา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง ได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหา  ฝึกทักษะกีฬาและใช้ทักษะ
กระบวนการกลุม่สนองต่อความแตกตา่งระหวา่งบุคคลและยึดหลกัการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รยีนเป็นส  าคญั  กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการศกึษาค้นควา้เป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6/2ภาค
เรยีนท่ี 2 ปีการศกึษา 2552 โรงเรยีนอนบุาลไชยวาน  ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาอุดรธานีเขต 3 
จ านวน 30 คน จากห้องเรียน 1 ห้องได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Sampling) 
ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูเ้รื่องกีฬาวอลเลยบ์อล กลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ข
ศกึษาและพลศึกษาชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  6  โดยการเรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั 
(TGT) มีประสิทธิภาพ 85.28/83.00 ซึ่ งมีประสิทธิภาพ  สูงกว่าเกณฑ์80/80 ท่ีตั้งไว้ดัช นี
ประสทิธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้มีคา่เทา่กบั 0.6200 นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6
มีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื่องกีฬาวอลเลยบ์อล โดยรวม  
อยู่ในระดับมาก โดยเรียงล  าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหานอ้ยเป็นรายขอ้ไดด้ังนี ้นักเรียนมีความ  
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ได้แก่  เรียนวอลเลย์บอลโดยใช้เทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน(TGT) 
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แลว้รูส้ึกสนุกสนาน และนอ้ยท่ีสดุ  ไดแ้ก่  นกัเรียนไดเ้ป็นตวัแทนน าฝึกทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล
อยา่งมั่นใจโดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรยีนรู ้ เรื่องกีฬาวอลเลยบ์อล  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดย
การเรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT)  สามารถพฒันากิจกรรมการเรียนรูท่ี้เนน้
ผูเ้รียนเป็นส  าคญัพัฒนาผูเ้รียนใหมี้ทักษะกีฬา  มีพฤติกรรมการท างานรว่มกันเป็นกลุม่และท า
ใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้  สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะกีฬาสูค่วาม
เป็นเลศิตอ่ไป 

ธิติพันธ์ คดชาคร (2554) ไดศ้ึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงัคมศึกษา และ
ความรบัปิดชอบของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ โดยใช้
เทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) กบัการจัดการเรียนรูแ้บบกลุม่สมัพนัธ์ กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นงานวิจัย
ครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีนอยธุยาวิทยาลยั  ภาคเรยีนท่ี 1 ปีการศกึษา 2554 
จ านวน 90 คน โดยการสุม่อย่างง่าย (Sample Random Sampling) แบ่งออกเป็น 2 กลุม่ทดลอง 
ได้แก่ กลุ่มทดลองท่ี 1 ได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 
และ กลุม่ทดลองท่ี 2 ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบกลุม่สมัพันธ์ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน(TGT) กับการจัดการเรียนรูแ้บบ 
กลุม่สมัพนัธ ์มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและความรบัผิดชอบแตกต่างกันอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติ 
การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) และการจัดการเรียนรูแ้บบกลุ่ม
สมัพนัธ ์หลงัเรียนนกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนและความรบัผิดชอบสงูกว่าก่อนเรยีน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

มีนกัวิจัยในประเทศไดศ้กึษาเก่ียวกบัการเรียนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีน
รายบุคคล  (Team - Assisted Individualization : TAI)   ไวด้งัตอ่ไปนี ้

สธุรรม  สอนเถ่ือน (2543) ไดศ้ึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะวอลเลยบ์อล
ดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือและโปรแกรมการเรยีนแบบแบง่กลุม่ กลุม่ตวัอยา่งเป็นนักเรยีน
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจันทรห์ุ่นบ  าเพ็ญ เขตหว้ยขวางกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2543 จ านวน 2 หอ้งเรียน ท่ีไดม้าจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
กลุม่ กลุม่ละ 30 คน เพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน โดยกลุม่ทดลองท่ี 1 ไดร้บัการจัดสอนโดย
โปรแกรมการเรยีนแบบรว่มมือ และกลุม่ทดลองท่ีสอง ไดร้บัการสอนดว้ยโปรแกรมแบง่กลุม่ โดยใช้
เวลา กลุม่ละ 18 คาบ ท าการทดสอบตามแบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลของ จารุวรรณ  ยองจา
ผลการวิจัยพบว่า นกัเรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือ
และท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบแบ่งกลุ่ม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทักษะวอลเลยบ์อล 
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หลงัเรยีนดีกวา่ก่อนเรียน อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบการเรียนการ
สอนระหว่างดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือ และท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมการเรยีนแบบแบ่งกลุม่ 
หลงัการทดลองพบว่าการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือ ดีกว่าการเรียนการ
สอนดว้ยโปรแกรมการเรยีนแบบแบง่กลุม่อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

นิธินนัท ์ กลั่นคูวัฒน ์(2559) ไดท้  าการศึกษาผลการจัดการเรียนการสอนดว้ย
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา ท่ีส่งผล 
ต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเ์รื่องการแก้โจทย์
สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ์เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเสน้ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2
หลังจากได้รบัการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา 
กับเกณฑร์อ้ยละ 70 ซึ่งเป็นแผนการวิจัยแบบศึกษากลุ่มเดียววัดหลงัการทดลองครัง้เดียว โดย
กลุ่มตัวอย่างท่ีใชว้ิจัยในครัง้นีไ้ดแ้ก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลยับูรพา จ านวน 33 คนซึ่งมาจากการสุม่ตวัอย่าง 
แบบกลุ่ม   ผลการวิจัยพบว่า  ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตร ์เรื่องการแก้โจทยส์มการเชิง เสน้ตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
หลงัไดร้บัการจดัการเรยีนการสอนดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) รว่มกบักระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา สงูขึน้กวา่เกณฑร์อ้ยละ 70 อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศตามท่ีกล่าวมา  สามารถสรุปได้ว่า 
การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคล (TAI) เป็นตัวอย่างท่ีแสดงใหเ้ห็นการสงัเคราะหง์านวิจัยในหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
จดัการเรยีนรูเ้พ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ซึ่งเม่ือท าการทบทวนวรรณกรรมเป็นจ านวนมาก
แลว้พบวา่งานวิจยัสว่นใหญ่มุ่งเนน้ศกึษาการจดัการเรยีนการสอนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกม
แข่งขนั (TGT) เทคนิคกลุม่ช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  และความพึงพอใจ หรอืเจตคติ เป็นตวัแปร
หลกัส  าคญั สว่นใหญ่เป็นงานวิจัยแผนการทดลองแบบ Pretest Posttest Control Group Design
โดยใชส้ถิติ ที (t-test) จากการทบทวนวรรณกรรมมีการใชเ้ครื่องมือ 3 ประเภทหลกัๆ คือ 

1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ แบง่ได ้2 แบบ ไดแ้ก่ 
1.1 แบบท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้มาเอง 
1.2 แบบท่ีน าของผูอ่ื้นมาปรบัใช ้
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2. แผนการจัดการเรียนรู ้ซึ่งส่วนใหญ่ผูว้ิจัยจะสรา้งขึน้มาเองและท าการตรวจ
คุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งจะสรา้งขึน้อยู่ใน 8 – 9 แผนการจัดการเรียนรู ้ใช้เวลาไม่เกิน 
20 คาบเรยีน สว่นใหญ่ผูว้ิจยัจะสรา้งขึน้มาเองและท าการตรวจคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจ แบบวัดเจตคติ หรือแบบแสดงความคิดเห็น 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลิเคิรด์ (Likert Rating Scales) สว่นมากใชข้อ้ค าถาม
ประมาณ 15 - 20 ขอ้ และตรวจสอบหาคุณภาพเครื่องมือจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 - 5 ท่าน 
เพื่ อหาค่าดัชนีความสอดคล้องกับข้อค าถามและจุดประสงค์  (Index of Items-objective 
Congruence: IOC) 

นอกจากนีย้งัมีงานวิจัยอีกหลายเรื่องท่ีน าการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือมาพัฒนา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อาทิ ลกัเถาว ์(2555), ภูษิต สวุรรณราช (2559), อนิษฎา อุ่นชยั (2551) 
ศรารตัน์  มูลอามาตย์ (2554) และสุกัญญา พิทักษ์ (2554) ท่ีวิจัยพบในลักษณะเดียวกันว่า 
การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือนัน้สามารถช่วยท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึน้ได ้ 
ดังนัน้ ผู ้วิจัยจึงน าการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (Team – Games 
Tournament: TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (Team – Assisted Individualization: 
TAI) ไปประยุกตใ์ชก้ับการเรียนการสอน 5 ขัน้ตอน ในรายวิชาวอลเลยบ์อลเพื่อพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้ดีขึน้ อีกทั้งยังช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาการการจัดการเรียนการสอน 
ในรายวิชาวอลเลยบ์อลใหมี้ประสทิธิภาพตอ่ไป 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวจัิย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
1. ก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. สรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. เก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. จดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาครัง้นี ้คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 120 คน 4 ห้องเรียน 
ซึ่งก าลงัเรยีนวิชาวอลเลยบ์อล 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชา 

นุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 60 คน  โดยก าหนด 
มีใหค้ณุสมบติั  ดงันี ้

1. คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างที่เลือกเข้าศึกษา (Inclusion Criteria) 
1.1 ศึ กษ าอยู่ ใน ระดับชั้นมั ธยมศึกษ า ปี ท่ี  1 ใน ปี การศึกษ า  2561 

โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์46 จงัหวดัชยันาท 
1.2 นกัเรยีนท่ีเรยีนวิชาพืน้ฐาน ในรายวิชาวอลเลยบ์อล รหสัวิชา พ 21101 
1.3 เป็นผูย้ินยอมเขา้รว่มการวิจยั 
1.4 ไม่มีความเจ็บป่วยรุนแรงท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การเขา้รว่มการวิจยั 

2. เกณฑก์ารคัดออกของกลุ่มตัวอย่าง (Exclusion Criteria) 
2.1 ผูท่ี้ไม่ประสงคจ์ะเขา้รว่มการวิจยั 
2.2 การบาดเจ็บท่ีเป็นอุปสรรคตอ่การเขา้รว่มการวิจยั 
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โดยกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่ม แบบหลายขั้นตอน  (Multistage Stage 
sampling)ซึ่งสามารถอธิบายได ้ดงันี ้

1. เลือกห้องเรียนมา 3 ห้องเรียน จาก 4 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 30 คน รวม
นกัเรยีน 3 หอ้งเรยีน จ านวน 90 คน 

2. เลือกนกัเรยีนจ านวน 60 คน จาก 90 คน โดยการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล
ของเฮลแมน (Helmen Volleyball Test) โดยน าคะแนนมาเรยีงล  าดบัคะแนนจากมากไปหานอ้ย 

3. แยกแยะนักเรียนคละความสามารถแบ่งออกเป็น เก่ง ปานกลาง อ่อน 
ในอัตราส่วน 1:2:1 จะไดห้อ้งเรียนละ 5: 10: 5 โดยรวมจ านวนทัง้หมด 3 หอ้งเรียน เป็นเป็นเก่ง 
15 คน ปานกลาง 30 คน และอ่อน 15 คน รวมทัง้สิน้ 60 คน 

4. สุ่มอย่าง่ายโดยวิธีการจับสลาก แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม จ านวน 20 คน 
กลุม่ทดลองท่ี 1 จ านวน 20 คน และกลุม่ทดลอง 2 จ านวน 20 คน  

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 3 แบบ ได้แก่  
1.1 แผนการจัดการเรียนรูแ้บบการสอนปกติ ใช้ส  าหรบัจัดการเรียนการสอน 

กลุม่ควบคมุ 
1.2 แผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (Teams - 

Games Tournaments: TGT) ใชส้  าหรบัจดัการเรยีนการสอน กลุม่ทดลองท่ี 1 
1.3 แผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล

(Team - Assisted Individualization: TAI) ใชส้  าหรบัจดัการเรยีนการสอนกลุม่ทดลองท่ี 2 
การสร้างและการการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 

1. ศกึษาหลกัสตูรพลศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เพื่อดูจุดมุ่งหมายของ
หลกัสตูร เนือ้หา และ จุดประสงคก์ารเรยีนรูว้ิชาวอลเลยบ์อล 

2. ศกึษาเลอืกเนือ้หาท่ีจะใชใ้นการสอน 
3. ศึกษาทฤษฏี หนงัสือ คู่มือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับขัน้ตอนการ

สอนวิชาวอลเลยบ์อล 
4. ศึกษาทฤษฏี หนงัสือ และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกับการจัดการเรียนรู ้

แบบรว่มมือดว้ยและเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) และการจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค
กลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) 
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5. สร ้างแผนการจัดการเรียนรู ้ตามขั้นการสอนพลศึกษา 5 ขั้นตอน 
โดยผสมผสานกับหลักการจัดการเรียนรู ้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม เกมแข่งขัน (TGT)  
และการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) ของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ซึ่งสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของการจัดการเรียนรู ้ และลักษณะ 
ของการจดักิจกรรมไดด้งัตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ดงันี ้

ตาราง 3 เปรยีบเทียบความแตกตา่งของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั 
(TGT) เทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) และแบบปกติ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคกลุ่ม
เกมแข่งขัน (TGT) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

การจัดการเรียนรู้ 
วชิาพลศกึษาทั่วไป 

จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ข้ันเตรียม 
 กระตุน้เรา้ความสนใจ ทบทวน 
 ความรูเ้ดิม และอบอุ่นรา่งกาย 

จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ข้ันเตรียม 
กระตุน้เรา้ความสนใจ ทบทวน 
ความรูเ้ดมิ และอบอุ่นรา่งกาย 

จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้
1. ข้ันเตรียม 
กระตุน้เรา้ความสนใจ  
และ อบอุ่นรา่งกาย 

2. ข้ันอธิบาย-สาธิต 
ครูอธิบายสาธิตทกัษะใหน้กัเรียนด ู
และใหน้กัเรียนศกึษาหาความรูจ้าก
แบบฝึก และกลุม่บา้นของตนเอง และ 
ซกัถามครูบา้งเป็นระยะ 

2. ข้ันอธิบาย-สาธิต 
ครูอธิบายสาธิตทกัษะใหน้กัเรียนด ู
และใหน้กัเรียนศกึษาหาความรูจ้าก
แบบฝึก และกลุม่บา้นของตนเอง 
และ ซกัถามครูบา้งเป็นระยะ 

2. ข้ันอธิบาย-สาธิต 
ครูอธิบายสาธิตทกัษะ  
ใหน้กัเรียนด ูและ สงัเกต  

3. ข้ันปฏบัิต ิ
แบง่กลุม่คละความสามารถ นกัเรียน
แตล่ะกลุ่มตอ้งปฏิบตัติามแบบฝึกท่ี
ไดร้บัมอบหมาย  ผูเ้รียนรว่มกนั
วางแผน พฒันาการปฏิบตัทิกัษะ 
และการเลน่เกมของตนเองและกลุม่ 
โดยมีการก ากบัตดิตามโดยแบบ
ประเมนิจากผูส้อน คนท่ีปฏิบตัไิม่ได้
ตอ้งเรียนรูจ้ากกลุม่ หรือขอค าแนะน า
จากครู แลว้กลบัไปปฏิบตัซิ  า้ท่ีกลุม่ 

3. ข้ันปฏบัิต ิ
แบง่กลุม่คละความสามารถ แตล่ะ
กลุม่ตอ้งปฏิบตัติามแบบฝึกท่ีไดร้บั 
ผูเ้รียนรว่มกนัวางแผน พฒันาการ
ปฏิบตัขิองตนเองและกลุ่ม โดยมีการ
ก ากบัตดิตามโดยแบบประเมนิจาก
ผูส้อนและจะมีการทดสอบย่อย ทกุ
คนตอ้งผา่นเกณฑ ์75% ถา้ท าไมไ่ด ้
ครูใหค้วามช่วยเหลือเป็นรายบคุคล 
หรือใหเ้พ่ือนในกลุ่มช่วยเหลือ 

3. ข้ันปฏบัิต ิ
ผูเ้รียนฝึกทกัษะใหช้  านาญ 
อาจเป็นกิจกรรมกลุม่ หรือ 
เด่ียว ไมเ่ขา้ใจสอบถาม
ครูผูส้อน ครูใหค้วามรูเ้พิม่เตมิ
ส  าหรบันกัเรียนท่ีปฏิบตัไิมไ่ด ้
ใหไ้ปฝึกนอกเวลาเรียน และ
กลบัไปฝึกทกัษะเพิ่มเตมิท่ีบา้น  
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ตาราง 3 (ตอ่) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค
กลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบปกต ิ

4. ข้ันน าไปใช้ 
ผูเ้รียนแสดงความสามารถทาง
ทกัษะผา่นกิจกรรมเกมการแขง่ขนั 
โดยแขง่กบัผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถเท่ากนั  
ส าหรบักลุ่มท่ีมีคะแนนรวมของ
กลุม่สงูสดุ จะไดค้ะแนนโบนัส
สะสม ตามล าดบั 

4. ข้ันน าไปใช้ 
 ผูเ้รียนใชท้กัษะและความรูท่ี้ได้
ฝึกมาเขา้รบัการทดสอบประจ า
หน่วย ไมมี่เกณฑม์าก าหนด 
ส าหรบักลุ่มท่ีมีคะแนนเฉล่ียสงูสดุ 
จะไดค้ะแนนโบนัสสะสม 
ตามล าดบั 

4. ข้ันน าไปใช้ 
ผูเ้รียนแสดงความสามารถทาง
ทกัษะผา่นกิจกรรมเกม ท่ีไดม้า
จากการฝึกทกัษะ หรืออาจเป็น
กิจกรรมการทดสอบสอบทัง้แบบ
เด่ียวและกลุม่ 
 

5. ข้ันสรุป – สุขปฏบิัต ิ
สรุปความรู ้แลกเปล่ียนความเห็น
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ 
ผูเ้รียนกบัครู  มีการประเมนิ 
วเิคราะห ์วางแผนการปฏิบตัิ 
ของตนเอง และสมาชิกในทีม  
น าคะแนนการแขง่ขนัของแตล่ะ
คนมารวมเป็นคะแนนของกลุม่  
ครูใหร้างวลัตามเกณฑ ์ซกัถาม 
ขอ้สงสยั และสขุปฏิบตัิ 

5. ข้ันสรุป – สุขปฏบิัต ิ
สรุปความรู ้แลกเปล่ียนความเห็น
ระหวา่งผูเ้รียนกบัผูเ้รียน และ 
ผูเ้รียนกบัครู  มีการประเมนิ 
วเิคราะห ์วางแผนการปฏิบตัิ 
ของตนเอง และสมาชิกในทีม  
น าคะแนนทดสอบของแตล่ะคน
มาเฉล่ียเป็นคะแนนของกลุม่  
ครูใหร้างวลัตามเกณฑ ์ซกัถาม 
ขอ้สงสยั และสขุปฏิบตัิ 

5. ข้ันสรุป – สุขปฏบิัต ิ
สรุปความรูท่ี้ไดเ้รียน ซกัถามขอ้
สงสยั และสขุปฏิบตัิ 
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ตาราง 4 เปรยีบเทียบลกัษณะของการจดักิจกรรมการเรยีนรูข้องการเรยีนแบบรว่มมือดว้ยเทคนิค
กลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) เทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) และแบบปกติ ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 

ประเดน็ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม

เกมแข่งขัน (TGT) 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม 
ช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบปกต ิ

1. จุดประสงคก์าร
เรียนรู้ 
2. การจัดการ
เรียนรู้ 
3. การจัดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

- เนน้จดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร 
- เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
- จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้เตรียม จะมีการ
กระตุน้ความสนใจทบทวน
ความรูเ้ดมิ  
ขัน้อธิบายสาธิต นกัเรียน
ตอ้งช่างดแูละสงัเกต ขัน้
ปฏิบตัติอ้งฝึกตามแบบฝึก
ท่ีไดร้บั มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้วางแผน แกปั้ญหา
รว่มกนั และทดสอบใหผ้า่น
เกณฑท่ี์ก าหนด  
ขัน้น าไปใชต้อ้งทดสอบ
ประจ าหน่วย ลุน้คะแนน
โบนสั หากปฏิบตัไิมไ่ดค้รู
ใหค้  าแนะน ารายบุคคล 
ขัน้สขุปฏิบตั ิสรุป ซกัถาม 
วางแผนใหค้  าแนะน าของ
ตนเองและสมาชิกกลุม่  

- เนน้จดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร 
- เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
- จดัการเรียนรู ้5 ขัน้ตอน 
ไดแ้ก่ ขัน้เตรียม มีการ
กระตุน้ความสนใจ ทบทวน
ความรูเ้ดมิ  
ขัน้อธิบายสาธิต นกัเรียน
ตอ้งช่างดแูละสงัเกต  
ขัน้ปฏิบตั ิตอ้งฝึกตามแบบ
ฝึกท่ีไดร้บั มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู ้วางแผน แกไ้ข
ปัญหารว่มกนั  
ขัน้น าไปใช ้แสดงออกถึง
ความสามารถโดยการ
แขง่ขนัระหว่างกลุม่ท่ีมี
ความสามารถใกลเ้คียงกนั
เพ่ือลุน้คะแนนโบนัส  
ขัน้สขุปฏิบตั ิสรุป ซกัถาม 
วางแผนใหค้  าแนะน าของ
ตนเองและสมาชิกกลุม่  

- เนน้จดุมุง่หมายของ
หลกัสตูร 
- เนน้ครูเป็นส าคญั 
เนน้การอธิบาย– สาธิต 
- จดัการเรียนรู ้ 
5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
ขัน้เตรียม อบอุ่น
รา่งกาย 
ขัน้อธิบายสาธิต  
ขัน้ปฏิบตั ิ 
ขัน้น าไปใช ้และ 
ขัน้สขุปฏิบตั ิ 

4. บทบาท 
ของนักเรียน 

สรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการ
เรียนรู ้มีการพึง่พาอาศยั 
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  
มีความรบัผดิชอบ
ปฏิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั  
มีทกัษะทางสงัคม  
เป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี  

สรุปความรูท่ี้ไดจ้ากการ
เรียนรู ้มีการพึง่พาอาศยั 
ช่วยเหลือเกือ้กลูกนั  
มีความรบัผดิชอบ
ปฏิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กนั  
มีทกัษะทางสงัคม  
เป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 

- ฟัง  
- จ า  
- ปฏิบตั ิ 
- เลียนแบบ 
- สอบ 



  113 

ตาราง 4 (ตอ่) 

ประเดน็ การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม

เกมแข่งขัน (TGT) 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่ม 
ช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

การจัดการเรียนรู้ 
แบบปกต ิ

5. บทบาทของครู - อ  านวยความสะดวก เป็น
แหลง่เรียนรู ้คอยสนบัสนนุ 
และกระตุน้ในบางโอกาส 

- อ  านวยความสะดวก เป็น
แหลง่เรียนรู ้คอยสนบัสนนุ 
และกระตุน้ในบางโอกาส 

- สอน, สั่ง 
- อธิบาย สาธิต 
- ประเมนิ 

6. บรรยากาศ - ไมเ่ป็นทางการ  
- ผอ่นคลาย  

- ไมเ่ป็นทางการ  
- ผอ่นคลาย 

- เป็นทางการ  
- ปิดกัน้ 

7. ผู้รับผิดชอบ 
ต่อผลการเรียน 

- นกัเรียน และ ครู - นกัเรียน และ ครู - ครู 

8. การถ่ายโอน
ความรู้ไปสู่การ
ท างานชวีติจริง 

- มาก - มาก - นอ้ย และไมแ่น่นอน 

9. การประเมินผล - เนน้ผลงาน  
- เนน้กระบวนการ 

- เนน้ผลงาน  
- เนน้กระบวนการ 

- เนน้เนือ้หา 

 
6. น าแผนการจัดการเรียน รู ้ท่ี ผู ้วิจัยสร ้างขึ ้น เสนอต่อประธาน  และ 

คณะกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา ความชัดเจน ความ
เป็นไปได ้ความสอดคลอ้งของตวัชีว้ดั สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรยีนรู ้สื่อ อุปกรณ์การเรียนรู ้
และการวดัผลประเมินผล ตลอดจนภาษาท่ีถกูตอ้ง และน าขอ้เสนอแนะท่ีไดม้าปรบัปรุงแกไ้ข 

7. น าแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ปรบัปรุงแลว้ให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน 
ตรวจความถูกตอ้ง ความเท่ียงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) และน าผลตรวจมาหาค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันี ้ 

+1 หมายความว่า แน่ใจว่าแผนการจัดการเรียนรูน้ัน้มีความสอดคลอ้ง
กบัการจดัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TGT, TAI และแบบปกติ 

0 หมายความวา่ ไม่แน่ใจว่าแผนการจดัการเรียนรูน้ัน้มีความสอดคลอ้ง
กบัการจดัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TGT, TAI และแบบปกติ 

-1 หมายความวา่ แน่ใจว่าแผนการจดัการเรยีนรูน้ัน้ไม่มีความสอดคลอ้ง
กบัการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิค TGT, TAI และแบบปกติ ซึ่งค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไปถือวา่มีความสอดคลอ้งในเกณฑท่ี์ยอมรบัได ้
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ภาพประกอบ 24  แสดงการหาคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

8. น าแผนการจัดการเรียนรูท่ี้ปรับปรุงเรียบรอ้ยแลว้ไปทดลองน าร่องกับ
นกัเรยีน ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คนท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง ของโรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์
46 จังหวดัชัยนาท เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการน าไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนรู ้และ
ใชเ้ป็นขอ้มลูในการปรบัปรุงแผนการจดัการเรยีนรูใ้หมี้คณุภาพมากยิ่งขึน้ 

9. ปรบัปรุงแผนการการจัดการเรียนรูเ้รียนรอ้ยแลว้น าไปใชก้บันกัเรียนท่ีเป็น
กลุม่ตวัอยา่งเพื่อเก็บขอ้มลูตอ่ไป 

2. แบบทดสอบทักษะวอลเลยบ์อลของเฮลเมน (Helmen Volleyball Test) 
เป็นเครื่องมือในการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล 3 รายการ ไดแ้ก่ 1) การเลน่ลกู

สองมือล่าง (Dig) 2) การเซต (Set) และ 3) การตบ (Spike) ตามล าดับ ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่ น 
เท่ากับ .76 และความเท่ียงตรงเท่ากับ .69 (ผาณิต บิลมาศ, 2530, 96) แต่ในงานวิจัยนีผู้ว้ิจัย
น ามาปรบัใชเ้พื่อวดัความสามารถทางทกัษะวอลเลยบ์อลเพียง 1 ทกัษะ เท่านัน้ ไดแ้ก่ ทกัษะการ
เลน่ลกูสองมือลา่ง (Dig) (รายละเอียดอยูภ่าคผนวก ก) 

การสร้างและการการพัฒนาแบบทดสอบ 
ผูว้ิจัยน าแบบทดสอบของ เฮลเมน (Helmen Volleyball Test) ท่ีน  ามาปรบั

ใช ้1 รายการ ไดแ้ก่ การเลน่ลกูสองมือลา่ง ไปทดสอบซ า้เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 30 คน ดว้ยวิธีการทดสอบซ า้ (Test – Retest Method)  
โดยแบ่งช่วงระยะเวลาในการทดสอบ 1 – 2 สปัดาหแ์ลว้น าคะแนนการทดสอบทัง้สองครัง้มาหา
ความสมัพันธ์กัน ค่าท่ีไดเ้รียกค่าสมัประสิทธ์ิของความคงท่ี (Coefficient of stability) สูตรท่ีใช้
ค  านวณหาความเช่ือมั่นกรณีนีคื้อ สูตรการหาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียรส์ัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ซึ่งมีคา่ความเช่ือมั่นเทา่กบั .82 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูด้ว้ย

แผนการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขนั  (Team – Games  Tournament: 
TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (Team - Assisted Individualization: TAI) ท่ีมีต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลยบ์อลของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนราชประชา 
นเุคราะห ์46 จงัหวดัชยันาท ท่ีผูว้ิจยัไดด้  าเนินการสรา้งขึน้ตามขัน้ตอน  ดงันี ้ 

3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง เนือ้หา แนวคิด ทฤษฎีและขัน้ตอน 
ในการสรา้งแบบสอบถามความพงึพอใจ 

3.2 สรา้งแบบสอบถามความพึงพอใจโดยก าหนดระดบัความพึงพอใจเป็น 
5 ระดับ  จ านวน 20 ขอ้ โดยผู้วิจัยก าหนดประเด็นการวัดความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู ้ 
3  ดา้น คือ ดา้นเนือ้หา ดา้นการเรียนการสอน และ ดา้นการวดัประเมินผล  ตามล าดบั โดยให้
ความหมายของคะแนน ดงันี ้

5  หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
4  หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
3  หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  ความพงึพอใจอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  ความพงึระดบัพอใจอยูใ่นนอ้ยท่ีสดุ 

3.3 น าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผูว้ิจัยสรา้งขึน้เสนออาจารยท่ี์ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของขอ้ค าถามและความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกับ
นิยามประเด็นหลกัท่ีตอ้งการวดั และปรบัปรุงแกไ้ขตามค าแนะน า 

3.4 น าแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรูท่ี้ปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้แนะน า แลว้เสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นชุดเดียวกับท่ีประเมินความสอดคลอ้งของ
แผนการจัดการเรยีนรู ้เพื่อพิจารณาความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามท่ีตอ้งการวดัความพงึพอใจของ
นกัเรยีนเป็นรายขอ้และรายดา้น ดงันี ้ 

ใหค้ะแนน  +1   เม่ือแนใ่จวา่ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามประเด็นหลกั 
ใหค้ะแนน    0  เม่ือไม่แนใ่จวา่ค าถามสอดคลอ้งกบันิยามประเด็นหลกั 
ใหค้ะแนน   -1  เม่ือแนใ่จวา่ค าถามไม่สอดคลอ้งกบันิยามประเด็นหลกั 
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3.5 น าผลท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละแตล่ะขอ้ ไปหาคา่ดชันี
ความสอดคลอ้งกับขอ้ค าถามและจุดประสงค ์(Index of Items-Objective Congruence: IOC)

ของลว้น สายยศ และ อังคณา สายยศ (2539) ซึ่งมีเกณฑ์การคัดเลือก IOC ≥ 0.50 เลือกข้อ
ค าถามท่ีมีคา่ IOC ตัง้แต ่ 0.8 – 1.00 จ านวน 22 ขอ้ 

3.6 น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (Try - Out) กับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตัวอย่างท่ีจะเก็บรวบรวมขอ้มูล แลว้น า
แบบสอบถามท่ีทดลองใช้มาตรวจให้คะแนน และด าเนินการหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 

ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสมัประสิทธ์ิอัลฟา (α Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซึ่งค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้ฉบบัควรมีค่าความเช่ือมั่นตัง้แต ่0.80 
ขึน้ไป (พวงรตัน ์ ทวีรตัน,์ 2540)  

3.7 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการปรบัปรุงแก้ไขและวิเคราะห์หาคุณภาพ
เรยีบรอ้ยแลว้น าไปด าเนินการเก็บขอ้มลูกบักลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัตอ่ไป 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi Experiment Research) โดยใช้แบบ

แผนการทดลองแบบ Pretest–Posttest Control Group Design ซึ่ งมีแบบแผนการทดลอง 
ดงัตารางที่ 5 

 

ตาราง 5 แบบแผนการทดลอง 

 
 
 
 
 

กลุ่ม ทดสอบก่อนเรียน การทดลอง ทดสอบหลัง
เรียน 

CR T1 - T2 
RE1 T1 X1 T2 
RE2 T1 X2 T2 
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สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นแบบแผนการทดลอง 
CR    แทน    กลุม่ควบคมุ 
RE1  แทน    กลุม่ทดลองท่ี 1 
RE2  แทน    กลุม่ทดลองท่ี 2 
X1    แทน   การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค  TGT 
X2    แทน   การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือเทคนิค  TAI 
T1    แทน    การทดสอบก่อนการเรยีน 
T2    แทน    การทดสอบหลงัการเรยีน 

วิธีการด าเนินการทดลอง 
ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามล าดบัดงันี ้

1.ขอจดหมายแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชใ้น
การวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มลู 

2. ขอจดหมายแนะน าตวัจากบัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ถึงผูอ้  านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห ์46 จังหวัดชัยนาท ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมือง
จงัหวดัชยันาท เพื่อติดตอ่ขอความรว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู 

3. จัดปฐมนิเทศเพื่อท าความเขา้ใจกับนักเรียนถึงวิธีการจัดการเรียนการสอน
บทบาทของผูเ้รยีน จุดประสงคข์องการเรยีน และวิธีการวดัและประเมินผลการจดัการเรยีนรู  ้

4. ท าการทดสอบกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 โดยใช้
แบบทดสอบของเฮลเมน (Helmen Volleyball Test) เพื่อจ าแนกระดับความสามารถทางทักษะ
เพื่ อ น า ไปสู่ก ารแบ่ งกลุ่ม ผู้ เรียน  (แบ่ งกลุ่ม ตามความสาม ารถ ในอัต ราส่วน  1: 2: 1 
(เก่ง: ปานกลาง: อ่อน) ตามล าดบั  

5. ด าเนินการจดัการเรยีนการสอน ดงันี ้
5.1 กลุ่มควบคุม ใชแ้ผนการจัดการเรียนรูแ้บบปกติ ใชเ้วลาในการจัดการ

เรยีนรูท้ัง้หมด 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 3 คาบเรยีน คาบเรยีนละ 50 นาที โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
1. การจดัการเรยีนรูใ้นตารางเรยีน  1   คาบเรยีน / สปัดาห ์
2. การจดัการเรยีนรูน้อกตารางเรยีน 2   คาบเรยีน / สปัดาห ์

รวมทัง้หมด      3   คาบเรยีน / สปัดาห ์
รวมการจดัการเรยีนรูท้ัง้หมด      6   สปัดาห ์18 คาบเรยีน 
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5.2 กลุ่มทดลองท่ี 1 ใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่ม
เกมแขง่ขนั (Team – Games Tournament: TGT) 

5.3 กลุ่มทดลองท่ี 2 ใช้แผนการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิค 
กลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (Team - Assisted Individualization: TAI) 

โดยแต่ละกลุ่มทดลอง  ผูว้ิจัยจัดการเรียนรูเ้ป็นเวลา 6 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ  
3 คาบเรยีน  คาบเรยีนละ 50 นาที  ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

1.  การจดัการเรยีนรูใ้นตารางเรยีน 1   คาบเรยีน / สปัดาห ์
2.  การจดัการเรยีนรูน้อกตารางเรยีน 2   คาบเรยีน / สปัดาห ์

รวมทัง้หมด     3   คาบเรยีน / สปัดาห ์
รวมการจดัการเรยีนรูท้ัง้หมด   6   สปัดาห ์18  คาบเรยีน 

6. ทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) หลงัเรียน (Post – Test) ใช้แบบทดสอบทักษะ
วอลเลยบ์อลของเฮลเมน (Helmen Volleyball Test) สามารถแบง่ระยะเวลาในการทดสอบได ้ดงันี ้

6.1 ก่อนการเรยีน  (Pre – Test) 
6.2 หลงัเรยีน        (Post – Test)                    2 สปัดาห ์
6.3 หลงัเรยีน        (Post – Test)                    4 สปัดาห ์
6.4 หลงัเรยีน        (Post – Test)                    6 สปัดาห ์

7. ท าแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุ่ม เกมแข่งขัน  (Team Games – Tournament: TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคล (Team - Assisted Individualization: TAI) ในวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 หลงัการจดัการเรยีนรูใ้นสปัดาห ์ท่ี 6 

8. น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทักษะ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 มาวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐานตอ่ไป 
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4. การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะหข้์อมูล 
วิเคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป ดงัตอ่ไปนี ้

1. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทักษะ
กีฬาวอลเลย์บอล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1 ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
ดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) และแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI)  

2. เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนในการทดสอบทักษะกีฬา
วอลเลยบ์อลก่อนการเรียน และหลงัการเรียนในสปัดาห์ท่ี 2, 4 และ 6 ตามล าดับ ภายในกลุ่ม 
ท่ีไดร้บัท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) และแบบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนรูปแบบการทดลอง
ซ า้มิติเดียว (One – Way Analysis of Variance With Repeated Measure) 

3. เปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทดสอบทักษะกีฬา
วอลเลยบ์อล ก่อนการเรยีน หลงัการเรยีนในสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ตามล าดบั ระหวา่งกลุม่ท่ีไดร้บั
การจัดการเรยีนรูแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) และแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่
ช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) โดยใชก้ารวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: 
ANOVA)  

4. ถ้าพบว่ามีความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทดสอบทักษะกีฬา
วอลเลยบ์อล จึงท าการเปรยีบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการทดสอบ Least-Significant 
Different (LSD) โดยก าหนดนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

5. หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาวอลเลยบ์อล  
หลงัการจดัการเรยีนรูใ้นสปัดาหท่ี์ 6 ของกลุม่ควบคมุ, กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
ในการวิจัยคร้ังนี ้ผู้วิจัยใช้สัญลักษณต์่างๆ แทนความหมายดงัต่อไปนี ้

 n      แทน    จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
         แทน    คา่เฉลี่ย   
S.D.  แทน    สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
*       แทน     ระดบันยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 
SS    แทน     ผลโดยรวมก าลงัสอง 
df     แทน    ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ 
MS   แทน    คา่เฉลี่ยผลรวมก าลงัสอง 
F      แทน    คา่สถิติในการวิเคราะหก์ารแจกแจงแบบเอฟ (F – Distrivution) 
p      แทน    คา่ความนา่จะเป็น 
Sig   แทน    ระดบันยัส  าคญัทางสถิติ (Significances) 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงกึ่งทดลอง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาผลของการจัดการ

เรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) และแบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรียน
รายบุคคล (TAI) ท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาวอลเลยบ์อล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ซึ่ งได้เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี  2, 4  และ6 ของกลุ่ม เรียน 
ทัง้ 3 กลุม่ จ านวน 60 คน เพื่อน ามาวิเคราะหผ์ลตามระเบียบวิธีการทางสถิติ โดยค านวณดว้ย
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเร็จรูป จึงน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียงและแผนภูมิ  โดยแบ่ง
การน าเสนอออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่ 1  แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภายในกลุ่มควบคุม  
กลุม่ทดลองท่ี 1 และ กลุม่ทดลองท่ี 2   
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ตอนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ  า้ (One way 
analysis of variance with repeated measure) ของคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลย์บอล  
ของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีท่ี 1 ทัง้ 3 กลุม่เรียน และเปรยีบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธี
ของแอล เอส ดี (LSD) ท่ีระดบัความมีนยัส  าคญัทางสถิติ .05  

ตอนที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหค์่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
การทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์
ท่ี 2, 4 และ 6  เปรียบเทียบความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม โดยการทดสอบค่าเอฟ (F – test)  
เม่ือพบความแตกตา่งจึงท าการเปรยีบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่โดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 
ท่ีระดบัความมีนยัส  าคญัทางสถิติ .05 

ตอนที่ 4 แสดงกราฟค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ของทัง้ 3 กลุม่ 

ตอนที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชา
วอลเลย์บอลหลังการจัดการเรียน รู ้ในสัปดาห์ ท่ี  6 ของกลุ่มควบคุม , กลุ่มทดลองท่ี  1  
และกลุม่ทดลองท่ี 2 

 
ตอนที่ 1  ผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน 

ตาราง 6 คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลก่อนเรยีนเพื่อ
แบง่กลุม่ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ภายในกลุม่ทดลองท่ี 1, กลุม่ทดลองท่ี 2  และกลุม่
ควบคมุ 

 
จากตาราง 3  พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ 

ทักษะวอลเลยบ์อลของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม เท่ากับ  18.45 และ 
11.14, 18.95 และ 11.23, 18.65 และ 10.73  ตามล าดบั 
 

ข้อมูลพืน้ฐาน กลุ่ม n  S.D. 

ทกัษะการเลน่ 
ลกูสองมือลา่ง 

กลุม่ทดลองท่ี 1 
กลุม่ทดลองท่ี 2
กลุม่ควบคมุ 

20 
20 
20 

18.45 
18.95 
18.65 

11.14 
11.23 
10.73 
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ตาราง 7 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลก่อนการ
เรยีน หลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 1, กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตาราง 4  พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ 

ทกัษะวอลเลยบ์อล กลุม่ทดลองท่ี 1, กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคุม ก่อนการฝึกเท่ากบั 18.45 
และ 11.14, 18.95 และ 11.23, 18.65 และ 10.73 ตามล าดับ หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 2 เท่ากับ 
23.35 และ 10.39, 25.55 และ 11.23, 20.75 และ 10.57 ตามล าดับ  หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 
เท่ากับ 29.10 และ 9.71, 32.75 และ 10.62, 23.15 และ 10.39 ตามล าดับ  และหลังการฝึก
สปัดาหท่ี์ 6 เทา่กบั 36.25 และ 9.72, 40.30 และ 10.17, 26.10 และ 10.37 ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา กลุ่มทดลองที ่1 กลุ่มทดลองที ่2 กลุ่มควบคุม 
n = 20 n = 20 n = 20 

 S.D.  S.D.  S.D. 
ก่อนการฝึก 18.45 11.14 18.95 11.23 18.65 10.73 
หลงัเรียนสปัดาหท่ี์ 2 23.35 10.39 25.55 11.23 20.75 10.57 
หลงัเรียนสปัดาหท่ี์ 4 29.10 9.71 32.75 10.62 23.15 10.39 
หลงัเรียนสปัดาหท่ี์ 6 36.25 9.72 40.30 10.17 26.10 10.37 
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ตอนที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ  า้ (One way analysis of 
variance with repeated measure) ของคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลย์บอล ของนักเรียน 
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ทัง้ 3 กลุม่เรยีน และเปรยีบเทียบความแตกตา่งเป็นรายคู่โดยวิธีของแอล เอส 
ดี (LSD) ท่ีระดบัความมีนยัส  าคญัทางสถิติ .05  

ตาราง 8 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ  า้เพื่อทดสอบความแตกตา่งของ
คา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ6 ของ
กลุม่ทดลองท่ี 1 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 5 พบว่า คา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของกลุม่ทดลองท่ี 1 

มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพื่อทราบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยจึง
ท าการเปรยีบเทียบเป็นรายคูต่ามวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งเป็นรายคูข่องคา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะ
วอลเลยบ์อล โดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) ของกลุม่ทดลองท่ี 1 

  ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน 

การทดลอง   2 สัปดาห ์ 4 สัปดาห ์ 6 สัปดาห ์

 ค่าเฉล่ีย 18.45 23.35 29.10 36.25 

ก่อนเรียน 18.45 - -4.90* -10.65* -17.80* 

หลงัเรียน 2 สปัดาห ์ 23.35  - -5.75* -12.90* 

หลงัเรียน 4 สปัดาห ์ 29.10   - -7.15* 

หลงัเรียน 6 สปัดาห ์ 36.25    - 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งบคุคล 
ภายในบคุคล 

รวม 

1 
19 
20 

57405.613 
7678.638 
65084.25 

57405.613 
404.139 

142.044* .000 
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จากตาราง 6  พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลก่อนการเรยีน
กบัหลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 2 ก่อนการเรยีนกับหลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 4 ก่อนการเรยีนกับหลงัการ
เรยีนสปัดาหท่ี์ 6 หลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 2 กับหลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 4  หลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 2 
กบัหลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 6 และหลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 4 กับหลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 6   ของกลุม่
ทดลองท่ี 1 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ  า้เพื่อทดสอบความแตกตา่งของ
คา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ของ
กลุม่ทดลองท่ี 2 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งบคุคล 
ภายในบคุคล 

รวม 

1 
19 
20 

69090.013 
8592.238 
77682.25 

69090.013 
452.223 

152.779* .000 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 7 พบว่า คา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของกลุม่ทดลองท่ี 2 

มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เพื่อทราบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยจึง
ท าการเปรยีบเทียบเป็นรายคูต่ามวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 
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ตาราง 11 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งเป็นรายคูข่องคา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะ
วอลเลยบ์อล โดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) ของกลุม่ทดลองท่ี 2 

 
จากตาราง 8  พบวา่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ก่อนการเรียน

กบัหลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 2 ก่อนการเรยีนกับหลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 4 ก่อนการเรยีนกับหลงัการ
เรยีนสปัดาหท่ี์ 6 หลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 2 กับหลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 4  หลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 2 
กับหลังการเรียนสัปดาห์ท่ี  6 และหลังการเรียนสัปดาห์ท่ี  4 กับหลังการเรียนสัปดาห์ท่ี  6 
ของกลุม่ทดลองท่ี 2 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ  า้เพื่อทดสอบความแตกตา่งของ
คา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ของ
กลุม่ควบคมุ 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

 

  ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน 

การทดลอง   2 สัปดาห ์ 4 สัปดาห ์ 6 สัปดาห ์

 ค่าเฉล่ีย 18.95 25.55 32.75 40.30 

ก่อนเรียน 18.95 - -6.60* -13.80* -21.35* 

หลงัเรียน 2 สปัดาห ์ 25.55  - -7.20* -14.75* 

หลงัเรียน 4 สปัดาห ์ 32.75   - -7.55* 

หลงัเรียน 6 สปัดาห ์ 40.30    - 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งบคุคล 
ภายในบคุคล 

รวม 

1 
19 
20 

39294.113 
8201.137 
47495.25 

39294.113 
431.639 

91.035* .000 
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จากตาราง 9  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลย์บอล ของกลุ่ม
ควบคุม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพื่อทราบความแตกต่าง 
ของคา่เฉลี่ยจึงท าการเปรยีบเทียบเป็นรายคูต่ามวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

ตาราง 13 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งเป็นรายคูข่องคา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะ
วอลเลยบ์อล โดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) ของกลุม่ควบคมุ 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 10  พบวา่ คา่เฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ก่อนการเรยีน

กบัหลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 2 ก่อนการเรยีนกับหลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 4 ก่อนการเรยีนกับหลงัการ
เรยีนสปัดาหท่ี์ 6 หลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 2 กับหลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 4  หลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 2 
กับหลังการเรียนสัปดาห์ท่ี  6 และหลังการเรียนสัปดาห์ท่ี  4 กับหลังการเรียนสัปดาห์ท่ี  6    
ของกลุม่ควบคมุ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 

  ก่อนเรียน หลังเรียน หลังเรียน หลังเรียน 

การทดลอง   2 สัปดาห ์ 4 สัปดาห ์ 6 สัปดาห ์

 ค่าเฉล่ีย 18.65 20.75 23.15 26.10 

ก่อนเรียน 18.65 - -2.10* -4.50* -7.45* 

หลงัเรียน 2 สปัดาห ์ 20.75  - -2.40* -5.35* 

หลงัเรียน 4 สปัดาห ์ 23.15   - -2.95* 

หลงัเรียน 6 สปัดาห ์ 26.10    - 
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ตอนที่ 3 แสดงผลการวิเคราะหค์า่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบทกัษะ
วอลเลยบ์อล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ท่ี 2, 4 และ 6
เปรยีบเทียบความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ โดยการทดสอบคา่เอฟ (F – test) เม่ือพบความแตกตา่ง
จึงท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีของแอล เอส ดี (LSD) ท่ีระดับความมี
นยัส  าคญัทางสถิติ .05 

ตาราง 14 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ก่อนการ
เรยีนของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตาราง 11  พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ

ทักษะวอลเลยบ์อลของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม เท่ากับ  18.45 และ 
11.14, 18.95 และ 11.23, 18.65 และ 10.73  ตามล าดบั 

ตาราง 15 ผลวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว ของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล
ก่อนการเรยีนของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตารางท่ี 12  พบว่า ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนน 

การทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของการเรยีนทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
 

กลุ่ม n  S.D. 

กลุม่ทดลองท่ี 1 
กลุม่ทดลองท่ี 2 
กลุม่ควบคมุ 

20 
20 
20 

18.45 
18.95 
18.65 

11.14 
11.23 
10.73 

รวม 60 18.68 10.85 

ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
57 

2.53 
6948.450 

1.267 
121.903 

.010 .990 

รวม 59 6950.983    
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ตาราง 16 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลหลงัการ
เรยีนในสปัดาหท่ี์ 2 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตาราง 13  พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ

ทักษะวอลเลยบ์อลของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม เท่ากับ  23.35 และ
10.39, 25.55 และ 11.23, 20.75 และ 10.57  ตามล าดบั 

ตาราง 17 ผลวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว ของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล
หลงัการเรยีนในสปัดาหท่ี์ 2 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตารางท่ี 14  พบว่า ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนน 

การทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของการเรยีนทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม n  S.D. 

กลุม่ทดลองท่ี 1 
กลุม่ทดลองท่ี 2 
กลุม่ควบคมุ 

20 
20 
20 

23.35 
25.55 
20.75 

10.39 
11.23 
10.57 

รวม 60 23.21 10.74 

ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

2 
57 

230.933 
6575.250 

115.467 
115.355 

1.001 .374 

รวม 59 6806.183    
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ตาราง 18 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล หลงัการ
เรยีนในสปัดาหท่ี์ 4 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตาราง 15  พบว่า ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนการทดสอบ

ทักษะวอลเลยบ์อลของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม เท่ากับ  29.10 และ 
9.71, 32.75  และ 10.62, 23.15 และ 10.39  ตามล าดบั 

ตาราง 19 ผลวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว ของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล 
หลงัการเรยีนในสปัดาหท่ี์ 4 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตารางท่ี 16  พบว่า ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนน 

การทดสอบทักษะวอลเลย์บอล หลังการเรียนในสัปดาห์ท่ี 4 ทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติมีระดบั .05 เพื่อทราบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย จึงท าการเปรยีบเทียบ
เป็นรายคูต่ามวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 

 
 
 
 
 

กลุ่ม n  S.D. 

กลุม่ทดลองท่ี 1 
กลุม่ทดลองท่ี 2 
กลุม่ควบคมุ 

20 
20 
20 

29.10 
32.75 
23.15 

9.71 
10.62 
10.39 

รวม 60 28.33 10.83 

ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
57 

939.233 
5992.100 

469.617 
105.125 

4.467* .016 

รวม 59 6931.333    
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งเป็นรายคูข่องคา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะ
วอลเลยบ์อล โดยวิธีของแอลเอสดี (LSD) หลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 4 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่
ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 17  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล หลงัการเรียน

สัปดาห์ท่ี  4 ของกลุ่มทดลองท่ี 2 กับกลุ่มควบคุม  แตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 นอกนัน้ไม่พบความแตกตา่ง 

ตาราง 21 ผลวิเคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดียว ของคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล
หลงัการเรยีนในสปัดาหท่ี์ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
จากตารางท่ี 18  พบว่า ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนน 

การทดสอบทักษะวอลเลย์บอล หลังการเรียนในสัปดาห์ท่ี 6 ทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติมีระดบั .05 เพื่อทราบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย จึงท าการเปรยีบเทียบ
เป็นรายคูต่ามวิธีของแอล เอส ดี (LSD) 
 

การทดลอง  กลุ่มทดลองที ่1 กลุ่มทดลองที ่2 กลุ่มควบคุม 

 ค่าเฉล่ีย 29.10 32.75 23.15 

กลุม่ทดลองท่ี 1 29.10 - -3.65 5.95 
กลุม่ทดลองท่ี 2 32.75  - 9.60* 
กลุม่ควบคมุ 23.15   - 

ความแปรปรวน df SS MS F p 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

2 
57 

2140.433 
5807.750 

1070.217 
101.890 

10.504* .000 

รวม 59 7948.183    
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ตาราง 22 ผลการวิเคราะหค์วามแตกตา่งเป็นรายคูข่องคา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะ
วอลเลยบ์อล โดยวิธีของแอลเอสดี (LSD) หลงัการเรยีนสปัดาหท่ี์ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 1  
กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 
*มีนยัส  าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 

 
จากตาราง 19  พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล หลงัการเรียน

สปัดาหท่ี์ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กับกลุม่ควบคุม และกลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคุม มีความ
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนัน้ไม่พบความแตกตา่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลอง  กลุ่มทดลองที ่1 กลุ่มทดลองที ่2 กลุ่มควบคุม 

 ค่าเฉล่ีย 36.25 40.30 26.10 

กลุม่ทดลองท่ี 1 36.25 - -4.05 10.15* 
กลุม่ทดลองท่ี 2 40.30  - 14.20* 
กลุม่ควบคมุ 26.10   - 
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ตอนที่ 4 แสดงกราฟคา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีท่ี 1 ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ของทัง้ 3 กลุม่ 
 

แผนภูมิที่ 1 กราฟค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล ก่อนการเรียน หลงั
การเรยีนสปัดาหท่ี์ 2. 4 และ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุ 

 

ภาพประกอบ 25  กราฟแสดงคา่เฉลี่ยคะแนนการทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล 

จากแผนภูมิท่ี 1 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล หลงัการเรียนสปัดาห ์
ท่ี 2, 4 และ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคมุเพิ่มขึน้ 
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ตอนที่  5  หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจท่ีมีต่อวิชาวอลเลย์บอล  
หลงัการจดัการเรยีนรูใ้นสปัดาหท่ี์ 6 ของกลุม่ควบคมุ, กลุม่ทดลองท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 

ตาราง 23 ผลของความพงึพอใจนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ ของกลุม่ควบคมุ 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านเนือ้หา 
1. การน าเสนอเนือ้หาท่ีจดักิจกรรมการเรยีนรู ้ 
มีรูปแบบชดัเจน ไม่สบัสน เขา้ใจงา่ย 

4.15 0.67 มาก 

2.  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช ้
จดัการเรยีนรู ้

2.75 0.79 ปานกลาง 

3.  เนือ้หามีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรยีนรู ้ 3.80 0.83 มาก 
รวม 3.57 0.08 มาก 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. การจดักิจกรรมการเรยีนรูส้ามารถสรา้ง
บรรยากาศท่ีเหมาะสมตอ่การเรยีนรู ้

4.20 0.80 มาก 

2. นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีนรู ้
ทกุคาบ 

3.70 0.73 มาก 

3. การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบอธิบาย – สาธิต 3.70 0.67 มาก 
4. การแขง่ขนัเกมที่ไม่ไดจ้ดักลุม่คละ
ความสามารถ 

3.65 0.51 มาก 

5. กิจกรรมการเรยีนรูมี้ความเช่ือมโยงกบัเนือ้หา 4.55 0.59 มากท่ีสดุ 
6. นกัเรยีนฝึกปฏิบติัทกัษะซ า้ๆ 3.65 0.67 มาก 
7. กิจกรรมการเรยีนรู ้ช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรยีน 
กลา้คิด กลา้พดู กลา้แสดงออก 

3.65 0.67 มาก 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

8. นกัเรยีนทกุคนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้ 2.70 0.73 ปานกลาง 
9. กิจกรรมการเรยีนรูมี้ทัง้รูปแบบรายบุคคล  
และกลุม่ 

4.55 0.51 มากท่ีสดุ 

10. เวลามีความเหมาะสมตอ่การปฏิบติักิจกรรม
ทัง้หมด 

2.75 0.72 ปานกลาง 

11. นกัเรยีนรูส้กึวา่ กิจกรรมการเรยีนรู ้
มีความสนกุสนาน ต่ืนเตน้ และมีความทา้ย 

3.85 0.75 มาก 

12. เม่ือเสรจ็สิน้กิจกรรม ครูมกัจะชมเชย และให้
ก าลงัใจนกัเรยีนเสมอ 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 

รวม 3.80 0.10 มาก 
ด้านการวัดและประเมนิผล 
1. วิธีวดัผลในการจดัการเรยีนรู ้มีความชดัเจน 
และ เหมาะสม 

4.50 0.51 มากท่ีสดุ 

2. การประเมินผลในการจดัการเรยีนรู ้มีความ
ชดัเจน เหมาะสม 

4.35 0.49 มาก 

3. ครูก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนชดัเจน  
มีความเหมาะสม 

4.55 0.51 มากท่ีสดุ 

4. นกัเรยีนมีโอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเอง 
และ ของกลุม่ 

4.10 0.85 มาก 

5. นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะ
วอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้ 

3.55 0.51 มาก 

6. นกัเรยีนพอใจในคะแนนท่ีนกัเรยีนปฏิบติั 
ไดเ้สมอ 

3.75 0.79 มาก 
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ตาราง 20 (ตอ่) 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

7. นกัเรยีนสามารถน าทกัษะวอลเลยบ์อล  
ไปพฒันาตนเองและผูอ่ื้นได ้เช่น การเลน่
วอลเลยบ์อลเพื่อความสนกุสนาน, ออกก าลงักาย, 
สอนเพื่อน เป็นตน้ 

4.50 0.51 มากท่ีสดุ 

รวม 4.19 0.15 มาก 
ภาพรวม 3.85 0.04 มาก 

 
จากตารางท่ี 20  พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลยบ์อล 

แบบปกติโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   = 3.85, S.D. = 0.04) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากด้านการวัดและประเมินผลเป็นอันดับ 1   
(    = 4.19, S.D. = 0.1.5 ) โดยมีรายละเอียดเรยีงตามล าดบั ดงันี ้ ครูก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ชัดเจน มีความเหมาะสม (   = 4.55, S.D. = 0.51)  วิธีวดัผลในการจัดการเรียนรูมี้ความชัดเจน
เหมาะสม (    = 4.50, S.D. = 0.51)  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะวอลเลยบ์อล ไปพฒันาตนเองและ
ผูอ่ื้นได ้(    = 4.50, S.D. = 0.51) การประเมินผลในกิจกรรมการเรียนรู ้มีความชัดเจนเหมาะสม  
(   = 4.35, S.D. = 0.49)  นกัเรียนมีโอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเองและของกลุ่ม (    = 4.10, 
S.D. = 0.85)  นักเรียนพอใจในคะแนนท่ีนักเรียนปฏิบัติได้เสมอ (    = 3.75, S.D. = 0.79)   
นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะวอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้ (    = 3.55, S.D. = 0.51) นกัเรียน 
มีความพึงพอใจมากในดา้นเนือ้หาเป็นอันดบั 2 (    = 3.57, S.D. = 0.08)  โดยมีรายละเอียดเรยีง
ตามล าดบั ดงันี ้การน าเสนอเนือ้หาท่ีจัดกิจกรรมการเรยีนรูมี้รูปแบบชัดเจน ไม่สบัสน เขา้ใจง่าย  
(    = 4.15, S.D. = 0.67) เนือ้หามีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรยีนรู ้(    = 3.80, S.D. = 0.83) 
เนือ้หามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีใชจ้ดัการเรยีนรู ้(    = 2.75, S.D. = 0.79) และ นกัเรยีนมีความ
พึงพอใจมากในด้านกิจกรรมการเรียนรู  ้มาเป็นอันดับ 3  (    = 3.80, S.D = 0.10) โดยมี
รายละเอียดเรยีงตามล าดบั ดงันี ้เม่ือเสรจ็สิน้กิจกรรมครูมักชมเชย และใหห้  าลงัใจแก่ผูเ้รียนเสมอ 
(    = 4.60, S.D. = 0.50) กิจกรรมการเรียนรู ้มีทั้งรูปแบบรายบุคคล และกลุ่ม (    = 4.55,  
S.D. = 0.51) การจัดการเรียนรู ้มีความเช่ือมโยงกับเนื ้อหาท่ีสอน (   = 4.55, S.D. = 0.59)  
กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถสรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู ้(    = 4.20, S.D. = 0.80) 
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กิจกรรมการเรยีนรูมี้ความสนกุสนาน ต่ืนเตน้ และมีความทา้ย (    = 3.85, S.D. = 0.75) นกัเรียน 
มีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูทุ้กคาบ (    = 3.70, S.D. = 0.73) การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
แบบอธิบาย – สาธิต (    = 3.70, S.D. = 0.67) การแข่งขนัเกมท่ีไม่ไดจ้ัดกลุม่คละความสามารถ  
(    = 3.65, S.D. = 0.51) นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะซ า้ๆ (    = 3.65, S.D. = 0.67) การจัดการ
เรียนรูช้่วยส่งเสริมใหน้ักเรียนกลา้คิด กลา้พูด กลา้แสดงออก (    = 3.65, S.D. = 0.67) เวลามี
ความเหมาะสมตอ่การปฏิบติักิจกรรมทัง้หมด (    = 2.75, S.D. = 0.72)  และนกัเรยีนทกุคนมีสว่น
รว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้(    = 2.70, S.D. = 0.73) 

ตาราง 24 ผลของความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่
เกมแขง่ขนั (TGT) ของกลุม่ทดลองท่ี 1 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านเนือ้หา 
1.  การน าเสนอเนือ้หาท่ีจดัการเรยีนรู ้
มีรูปแบบชดัเจน  
ไม่สบัสน เขา้ใจงา่ย 

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

2.  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใช ้
จดักิจกรรมการเรยีนรู ้

4.30 0.66 มาก 

3.  เนือ้หามีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรยีนรู ้ 4.15 0.75 มาก 
รวม 4.38 0.14 มาก 

ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. กิจกรรมการเรยีนรูส้ามารถสรา้งบรรยากาศ 
ท่ีเหมาะสมตอ่การเรยีนรู ้

4.75 0.44 มากท่ีสดุ 

2. นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีนรู ้
ทกุคาบ 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 

3. นกัเรยีนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั 
ภายในกลุม่ และช่วยกนัท างานเป็นทีม 

4.55 0.51 มาก 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

รายการ  S.D. ระดบั 
ความพงึพอใจ 

4. เวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสมตอ่ตอ่การปฏิบติั
กิจกรรมทัง้หมด 

4.85 0.37 มากท่ีสดุ 
  

5. กิจกรรมการเรยีนรูเ้พื่อนช่วยเพื่อน 
สามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลใหดี้ขึน้ 

3.70 0.73 มาก 

6. กิจกรรมการเรยีนรู ้ช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนกลา้
คิด กลา้พดู กลา้แสดงออก 

3.85 0.67 มาก 

7. กิจกรรมการเรยีนรู ้สามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีน
เรยีนตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีตอ่
ความส าเรจ็ของกลุม่ 

4.45 0.51 มาก 

8. นกัเรยีนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกมแขง่ขนักบัคนท่ี
มีระดบัความสามารถเทา่เทียม หรอืใกลเ้คียงกนั 

4.45 0.51 มาก 

9. นกัเรยีนชอบแสดงความสามารถทางทกัษะ
วอลเลยบ์อลผา่นกิจกรรมเกมการแขง่ขนั 

4.85 0.37 มากท่ีสดุ 

10. นกัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อล
ผา่นกิจกรรมเกมการแขง่ขนัดว้ยเทคนิคกลุม่เกม
แขง่ขนั (TGT) 

4.10 0.79 มาก 

11. นกัเรยีนรูส้กึวา่ กิจกรรมการเรยีนรูมี้ความ
สนกุสนาน ต่ืนเตน้ และมีความทา้ทาย 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 

12. เม่ือเสรจ็สิน้กิจกรรม ครูมกัจะชมเชย 
และใหร้างวลันกัเรยีนทกุครัง้ 

4.00 0.65 มาก 

รวม 4.40 0.14 มาก 
ด้านการวัดและประเมนิผล 
1. วิธีวดัผลในการจดัการเรยีนรู ้มีความชดัเจน
เหมาะสม 

4.45 0.69 มาก 

2. การประเมินผลในการจดัการเรยีนรู ้ 
มีความชดัเจนเหมาะสม 

4.50 0.61 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 21 (ตอ่) 

รายการ  S.D. ระดบั 
ความพงึพอใจ 

3. ครูก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนชดัเจน  
มีความเหมาะสม 

4.45 0.69 มาก 

4. นกัเรยีนมีโอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเอง
และของกลุม่ 

4.05 0.76 มาก 

5. นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะ
วอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้ 

4.15 0.59 มาก 

6. นกัเรยีนพอใจในคะแนนท่ีนกัเรยีนปฏิบติั 
ไดเ้สมอ 

4.00 0.65 มาก 

7. นกัเรยีนสามารถน าทกัษะวอลเลยบ์อล 
ไปพฒันาตนเองและผูอ่ื้นได ้เช่น การเลน่
วอลเลยบ์อลเพื่อความสนกุสนาน,ออกก าลงักาย, 
สอนเพื่อน เป็นตน้ 

4.50 0.51 มากท่ีสดุ 

รวม 4.30 0.08 มาก 
ภาพรวม 4.36 0.03 มาก 

 
จากตารางท่ี 21 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลยบ์อล

แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (    = 4.36,  
S.D. = 0.03) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  
ในด้านกิจกรรมการเรียน รู ้ เป็ นอันดับ  1 (     = 4.40, S.D. = 0.14)  โดยมี รายละเอียด 
เรียงตามล าดับ ดงันี ้ นักเรียนชอบแสดงความสามารถทางทกัษะวอลเลยบ์อลผ่านกิจกรรมเกม
การแข่งขนั (    = 4.85, S.D. = 0.37) เวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมทัง้หมด  
(    = 4.85, S.D. = 0.37)  กิจกรรมการเรียนรูส้ามารถสรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู ้ 
(    = 4.75, S.D. = 0.44)  นักเรียนรูส้ึกว่ากิจกรรมการเรียนรูมี้ความสนุกสนาน ต่ืนเตน้ และมี
ความท้าทาย (    = 4.60, S.D. = 0.50) นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรูทุ้กคาบ  
(    = 4.60, S.D. = 0.50)  นกัเรยีนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนัภายในกลุม่ และช่วยกนัท างานเป็น
ทีม (    = 4.55, S.D. = 0.51) กิจกรรมการเรียนรู ้สามารถส่งเสริมให้นักเรียนเรียนตระหนัก 
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ถึงความส าคัญของตนเองท่ีมีต่อความส าเร็จของกลุ่ม (    = 4.45, S.D. = 0.51)  นักเรียนไดเ้ขา้
รว่มกิจกรรมเกมแข่งขันกับคนท่ีมีระดับความสามารถเท่าเทียม หรือใกลเ้คียงกัน (    = 4.45,  
S.D. = 0.51) นกัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลผ่านกิจกรรมเกมการแข่งขนัดว้ยเทคนิค
กลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) (    = 4.10, S.D. = 0.79) เม่ือเสร็จสิน้กิจกรรม ครูมักจะชมเชยและ 
ใหร้างวัลนักเรียนทุกครัง้ (    = 4.00, S.D. = 0.65)  กิจกรรมการเรียนรูช้่วยส่งเสริมใหน้ักเรียน 
กลา้คิด กลา้พูด กลา้แสดงออก (    = 3.85, S.D. = 0.67)  กิจรรมการเรยีนรูแ้บบเพื่อนช่วยเพื่อน
สามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลใหดี้ขึน้ (    = 3.70, S.D. = 0.73)  นกัเรยีนมีความพงึพอใจมาก
ในดา้นเนือ้หาเป็นอันดับ 2  (    = 4.38, S.D. = 0.14)  โดยมีรายละเอียดเรียงตามล าดับ ดังนี ้  
การน าเสนอเนือ้หาท่ีจัดการเรียนรูมี้รูปแบบชดัเจน ไม่สบัสน เขา้ใจง่าย (    = 4.70, S.D. = 0.47)  
เนือ้หามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ (    = 4.30, S.D. = 0.66) เนือ้หามี
ความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู ้(    = 4.15, S.D. = 0.75)  นักเรียนมีความพึงพอใจมาก 
ในด้านการวัดและประเมินผลเป็นอันดับ  3 (    = 4.30, S.D. = 0.08) โดยมีรายละเอียด 
เรียงตามล าดับ ดังนี ้การประเมินผลในการจัดการเรียนรู ้มีความชัดเจนเหมาะสม (    = 4.50,  
S.D. = 0.61) นักเรียนสามารถน าทักษะวอลเลยบ์อลไปพัฒนาตนเองและผูอ่ื้นได้ (    = 4.50,  
S.D. = 0.51) วิธีวัดผลในกิจกรรมการเรียนการสอน มีความชัดเจนเหมาะสม  (    = 4.45,  
S.D. = 0.69) ครูก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนชัดเจน มีความเหมาะสม (    = 4.45, S.D. = 0.69)  
นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะวอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้ (    = 4.15, S.D. = 0.59) นกัเรียน 
มีโอกาสได้ทราบคะแนนของตนเองและของกลุ่ม (    = 4.05, S.D. = 0.76) นักเรียนพอใจใน
คะแนนท่ีนกัเรยีนปฏิบติัไดเ้สมอ (    = 4.00, S.D. = 0.65) 
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ตาราง 25 ผลของความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่
ช่วยเรยีนราบุคคล (TAI) ของกลุม่ทดลองท่ี 2 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

ด้านเนือ้หา 
1.  การน าเสนอเนือ้หาท่ีจดัการเรยีนรู ้ 
มีรูปแบบชดัเจน ไม่สบัสน เขา้ใจงา่ย 

4.50 0.51 มากท่ีสดุ 

2.  เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลา 
ท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรยีนรู ้

4.20 0.70 มาก 

3.  เนือ้หามีความเหมาะสมกบักิจกรรม 
การเรยีนรู ้

4.25 0.44 มาก 

รวม 4.31 0.56 มาก 
ด้านการจัดการเรียนรู้ 
1. นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีนรู ้
ทกุคาบ 

4.65 0.40 มากท่ีสดุ 

2. นกัเรยีนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนั
ภายในกลุม่ และช่วยกนัท างานเป็นทีม 

4.60 0.59 มากท่ีสดุ 

3. เวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสมตอ่ 
การปฏิบติักิจกรรมทัง้หมด 

4.40 0.68 มาก 

4. ในแต่ละกิจกรรมกลุม่นกัเรยีน 
จะมีบทบาทหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ 
ของตนเองทกุคน 

4.70 0.47 มากท่ีสดุ 

5. การเรยีนรูแ้บบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถ
พฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลใหดี้ขึน้ 

3.75 0.60 มาก 

6. กิจกรรมการเรยีนรูช้่วยสง่เสรมิ 
ใหน้กัเรยีนกลา้คิด กลา้พดู กลา้แสดงออก 

4.60 0.50 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

7. กิจกรรมการเรยีนรู ้สง่เสรมิใหน้กัเรยีน
เรยีนตระหนกัถึงความส าคญัของตนเอง 
ท่ีมีตอ่ความส าเรจ็ของกลุม่ 

4.75 0.47 มากท่ีสดุ 

8. นกัเรยีนไดท้ดสอบยอ่ยเพื่อแขง่ขนักบั
ตวัเอง และผูอ่ื้น  

3.75 0.44 มาก 

9. นกัเรยีนชอบแสดงความสามารถทาง
ทกัษะวอลเลยบ์อลผา่นการทดสอบยอ่ย 
ในแตล่ะกิจกรรม 

3.55 0.76 มาก 

10. นกัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะ
วอลเลยบ์อลผา่นกิจกรรมการทดสอบยอ่ย 
ดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) 

4.35 0.75 มาก 

11. นกัเรยีนรูส้กึวา่ กิจกรรมการเรยีน 
รูมี้ความสนกุสนาน ต่ืนเตน้  
และมีความทา้ย 

3.75 0.75 มาก 

12. เม่ือเสรจ็สิน้กิจกรรม ครูมกัจะชมเชย 
และใหร้างวลันกัเรยีนทกุครัง้ 

3.85 0.49 มาก 

รวม 4.23 0.46 มาก 
ด้านการวัดและประเมนิผล 
1. วิธีวดัผลในการจดัการเรยีนรู ้ 
มีความชดัเจนเหมาะสม 

4.65 0.49 มากท่ีสดุ 

2. การประเมินผลในการจดัการเรยีนรู ้ 
มีความชดัเจน เหมาะสม 

4.65 0.44 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

3. ครูก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนชดัเจน  
มีความเหมาะสม 

4.75 0.44 มากท่ีสดุ 

4. นกัเรยีนมีโอกาสไดท้ราบคะแนน 
ของตนเองและของกลุม่ 

4.30 0.47 มาก 

5. นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะ
วอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้ 

4.55 0.51 มากท่ีสดุ 

6. นกัเรยีนพอใจในคะแนนท่ีนกัเรยีนปฏิบติั
ไดเ้สมอ 

4.00 0.65 มาก 
  

7. นกัเรยีนสามารถน าทกัษะวอลเลยบ์อล  
ไปพฒันาตนเองและผูอ่ื้นได ้เช่น การเลน่
วอลเลยบ์อลเพื่อความสนกุสนาน,  
ออกก าลงักาย, สอนเพื่อน เป็นตน้ 

4.65 0.49 มากท่ีสดุ 

รวม 4.50 0.26 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.35 0.15 มาก 

 
จากตารางท่ี 22 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลยบ์อล

แบบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI)  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (    = 4.35, 
S.D. = 0.15 ) เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากใน
ด้านการวัดและประเมินผล  เป็ นอันดับ  1 (   = 4.50, S.D. = 0.26) โดย มี รายละ เอียด 
เรียงตามล าดับ ดังนี ้ ครูก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนชัดเจน มีความเหมาะสม  (    = 4.75,  
S.D. = 0.44) วิ ธี วั ด ผ ล ใน ก า รจั ด ก า ร เรี ย น รู ้ มี ค ว าม ชั ด เจ น  เห ม า ะส ม  (   = 4.65,  
S.D. = 0.49) นักเรียนสามารถน าทักษะวอลเลยบ์อล ไปพัฒนาตนเองและผูอ่ื้นได้ (    = 4.65, 
S.D. = 0.49) การประเมินผลในการจัดการเรียน รู ้มี ความชัดเจนเหมาะสม  (    = 4.65,  
S.D. = 0.44)  นักเรียนมีความมั่ นใจในการปฏิบัติทักษะวอลเลย์บอลเพิ่มขึ ้น  (    = 4.55,  
S.D. = 0.51) นกัเรียนมีโอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเองและของกลุม่ (    = 4.30, S.D. = 0.47) 
นักเรียนพอใจในคะแนนท่ีนักเรียนปฏิบัติได้เสมอ (    = 4.00, S.D. = 0.65) นักเรียนมีความ 
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พงึพอใจอยูใ่นระดบัมากในดา้นเนือ้หา เป็นอนัดบั 2 (     = 4.50, S.D. = 0.26)  โดยมีรายละเอียด
เรียงตามล าดับ ดังนี ้ การน าเสนอเนือ้หาท่ีจัดการเรียนรูมี้รูปแบบชัดเจน ไม่สบัสน เขา้ใจง่าย  
(    = 4.50, S.D. = 0.51) เนือ้หามีความเหมาะสมกบักิจกรรมการเรยีนรู ้(    = 4.25, S.D. = 0.44) 
เนือ้หามีความเหมาะสมกับเวลาท่ีใช้จัดการเรียนรู ้(    = 4.20, S.D. = 0.70) นกัเรียนมีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากในด้านการจัดการเรียนรู ้เป็นอันดับ 3 (    = 4.23, S.D. = 0.46) โดยมี
รายละเอียดเรียงตามล าดบั ดงันี ้ กิจกรรมการเรียนรูส้ง่เสริมใหน้กัเรียนตระหนกัถึงความส าคัญ
ของตนเองท่ีมีตอ่ความส าเรจ็ของกลุม่ (    = 4.75, S.D. = 0.47) นกัเรยีนจะมีบทบาทหนา้ท่ีความ
รบัผิดชอบของตนเองทุกคน (    = 4.70, S.D. = 0.47) นักเรียนมีความกระตือรือรน้ในการเรียนรู ้
ทุกคาบ (    = 4.65, S.D. = 0.40) นักเรียนไดแ้ลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกันภายในกลุ่ม และช่วยกัน
ท างานเป็นทีม (    = 4.60, S.D. = 0.59)  กิจกรรมการเรียนรูช้่วยสง่เสรมิใหน้กัเรียนกลา้คิด กลา้
พูด กลา้แสดงออก (    = 4.60, S.D. = 0.50) เวลาท่ีใช้มีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรม
ทัง้หมด (    = 4.40, S.D. = 0.68) นักเรียนสามารถพฒันาทักษะวอลเลยบ์อลผ่านกิจกรรมการ
ทดสอบย่อย ดว้ยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) (    = 4.35, S.D. = 0.75) เม่ือเสร็จสิน้
กิจกรรม ครูมักจะชมเชยและให้รางวัลนักเรียนทุกครัง้  (    = 3.85, S.D. = 0.49) นักเรียนได้
ทดสอบย่อยเพื่อแข่งขนักับตวัเอง และผูอ่ื้น (     = 3.75, S.D. = 0.44) การเรยีนรูแ้บบเพื่อนช่วย
เพื่อนสามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลใหดี้ขึน้ (    = 3.75, S.D. = 0.60) นกัเรยีนรูส้กึวา่กิจกรรม
การเรียนรูมี้ความสนุกสนาน ต่ืนเต้น และมีความทา้ย (    = 3.75, S.D. = 0.75)  นักเรียนชอบ
แสดงความสามารถทางทักษะวอลเลยบ์อลผ่านการทดสอบย่อยในแต่ละกิจกรรม (    = 3.55,  
S.D. = 0.76)  
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ตาราง 26  ระดบัความพงึพอใจในภาพรวมของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ 
แบบรว่มมือดว้ยเทคนิค TGT และเทคนิค TAI ในวิชาวอลเลยบ์อล ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1
สามารถสรุปได ้ดงันี ้

กลุ่ม / รายการ  S.D. ระดับ 
ความพึงพอใจ 

แบบปกติ 
(กลุม่ควบคมุ) 

3.85 0.04 มาก 

เทคนิค TGT 
(กลุม่ทดลอง 1) 

4.36 0.03 มาก 

เทคนิค TAI 
(กลุม่ทดลอง 2) 

4.35 0.15 มาก 

รวม 4.19 0.07 มาก 

 
จากตารางท่ี 23 พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลยบ์อล 

โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ทั้ง  3 กลุ่ม  (   = 4.19, S.D. = 0.07 ) โดยมี รายละเอียด 
เรียงตามล าดับ ดังนี ้ กลุ่มทดลองท่ี 1 ไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกม
แขง่ขนั (TGT) (    = 4.36, S.D. = 0.03 ) กลุม่ทดลองท่ี 2 ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ย
เทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) (    = 4.36, S.D. = 0.15 ) และ กลุ่มควบคุม ได้ร ับ 
การจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ (    = 3.85, S.D. = 0.04) 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อลของเฮลแมน (Helmen Volleyball 

Test) สามารถสรุปไดด้งันี ้
1.1 ก่อนการเรียน กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย

คะแนนเทา่กบั 18.45, 18.95 และ 18.65 ตามล าดบั 
1.2 หลังการเรียนสัปดาห์ท่ี 2 กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม  

มีคา่เฉลี่ยคะแนนเทา่กบั 23.35, 25.55 และ 20.75 ตามล าดบั 
1.3 หลังการเรียนสัปดาห์ท่ี 4 กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม  

มีคา่เฉลี่ยคะแนนเทา่กบั 29.10, 32.75 และ 23.15 ตามล าดบั 
1.4 หลังการเรียนสัปดาห์ท่ี 6 กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มควบคุม  

มีคา่เฉลี่ยคะแนนเทา่กบั 36.25, 40.30 และ 26.10 ตามล าดบั 
2. ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบทักษะ

วอลเลย์บอลของเฮลแมน (Helmen Volleyball Test) ของกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2  
และกลุ่มควบคุม ก่อนเรียน และหลงัเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และเม่ือเปรยีบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีของแอลเอสดี (LSD) พบว่า 
หลงัเรียนในสัปดาห์ท่ี 2, 4 และ 6 ของทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ยคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

3. ผลของการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของคะแนนในการทดสอบทักษะ
วอลเลยบ์อลของเฮลแมน (Helmen Volleyball Test) ระหว่างกลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2  
และกลุม่ควบคุม ก่อนเรียน และหลงัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ
เปรยีบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยเป็นรายคูโ่ดยวิธีของแอลเอสดี (LSD) สามารถสรุปไดด้งันี ้ 

3.1 หลังการเรียนสัปดาห์ท่ี  4 กลุ่มทดลองท่ี 2 กับกลุ่มควบคุม แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนัน้ไม่พบความแตกตา่ง 

3.2 หลงัการเรียนสปัดาหท่ี์ 6 กลุม่ทดลองท่ี 1 กับกลุม่ควบคุม และกลุม่ทดลองท่ี 2 
กบักลุม่ควบคมุ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกนัน้ไม่พบความแตกตา่ง 
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4. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลย์บอลของของกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มทดลองท่ี 1 และกลุ่มทดลองท่ี 2 ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่าเฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ 4.19 สามารถสรุปได้ดังนี ้ กลุ่มควบคุมท่ีได้ร ับการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ  
กลุ่มทดลองท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) และ  
กลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรียนรายบุคคล (TAI)  
มีคา่เฉลี่ยความพงึพอใจเทา่กบั 3.85, 4.36 และ 4.36  

การอภปิรายผล 
จากการศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT)และ

กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) ท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลยบ์อลของนกัเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีท่ี 1 โรงเรยีนราชประชานเุคราะห ์46 จงัหวดัชยันาท สามารถอภิปรายผลได ้ดงันี ้

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนระหว่างกลุ่มทดลอง 
ท่ี 1 และกลุม่ทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างกับกลุม่ควบคุมอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สาเหตุท่ีเป็นเช่นนีมี้ผลมาจากกลุ่มทดลองท่ี 1 จัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกม
แข่งขัน (TGT) และกลุ่มทดลองท่ี 2 ท่ีจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคล (TAI) ซึ่งทัง้ 2 เทคนิค มีการคละความสามารถของผูเ้รียน เป็นการจัดการเรียนรูท่ี้
มุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัส  าคัญ เนน้ให้ผูเ้รียนไดส้รา้งองค์ความรูด้้วยตนเอง ฝึกปฏิบัติซ  า้ แก้ไข
ปัญหา ใช้กระบวนการกลุ่มสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งครูผู ้สอนมีหน้าท่ีเพียงให้
ค  าแนะน า และเขา้ช่วยเหลือเม่ือจ าเป็นเท่านัน้ มีการก ากับติดตามจากแบบประเมินทัง้แบบกลุม่
และเด่ียว  มีระยะเวลาในการจดัการเรียนรู ้3 วนัต่อสปัดาห ์การฝึกซ  า้ๆ หรือมีความสม ่าเสมอใน
การปฏิบติัสามารถท าใหเ้กิดการเรยีนรูท่ี้น  าไปสูผ่ลสมัฤทธ์ิท่ีสงูขึน้ได ้ซึ่งตรงกับธวชั วีระศิริวฒัน ์
(2538) ท่ีกลา่วไวว้่า ทกัษะการเลน่ขึน้อยู่กับการฝึกหดั การฝึกหดัจะท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละการ
เรียนรูเ้กิดจากการกระท าถูกท่ีวิธี ตามทฤษฏีการลองผิดลองถูกของธอรน์ไดส ์(Trial and Error 
Theory) หลงัจากท่ีไดฝึ้กอย่างสม ่าเสมอ ลองท าหลายๆครัง้ๆ จะมีจังหวะและการใชก้ าลงัรวมถึง
ความผิดพลาดท่ีนอ้ยลง แตกต่างจากกลุ่มควบคุมท่ีมีเวลาเรียนเพียง 1 วันต่อสปัดาห ์เป็นการ
จดัการเรียนรูแ้บบปกติไม่มีการคละความสามารถของผูเ้รยีน และไม่ไดเ้นน้การทดสอบ หรือการ
แข่งขนัอยา่งเท่าเทียม พฒันาผลสมัฤทธ์ิโดยผ่านกิจกรรมการเรียนรูแ้บบขัน้น า อธิบายสาธิต ฝึก
ปฏิบติัตามกลุม่ทั่วไป ทดสอบเด่ียวหรอืกลุม่ เลน่เกมน าไปสูท่กัษะ และสรุปผลรว่มกนั การรว่มมือ
กนัมีปฏิสมัพนัธ์และเรียนรูร้ว่มกันนอ้ย แมจ้ะมีการมอบหมายงานใหไ้ปปฏิบติัเพิ่มเติมนอกเวลา 
แต่ผูส้อนไม่สามารถควบคุมการปฏิบัติของนักเรียนได้ การฝึกฝนย่อมนอ้ยกว่ากลุม่ทดลองท่ี 1 
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และ กลุม่ทดลองท่ี 2 สง่ผลใหค้่าเฉลี่ยคะแนนหลงัการเรียนของกลุม่ควบคุมมีความแตกต่างกับ
กลุม่ทดลองท่ี 1 และ กลุม่ทดลองท่ี 2 อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาถึงระยะเวลาใน
การเรยีนของแตล่ะสปัดาหพ์บวา่ คา่เฉลี่ยคะแนนหลงัการเรยีนในสปัดาหท่ี์ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 1 
และหลงัเรียนสปัดาหท่ี์ 4 และ สปัดาหท่ี์ 6 ของกลุม่ทดลองท่ี 2 มีความแตกต่างกับกลุม่ควบคุม
อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สาเหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจาก กลุ่มทดลองท่ี 1 และ กลุ่ม
ทดลองท่ี 2 มีการจดัการเรียนรูใ้นรูปแบบท่ีมีความคลา้ยคลงึกนัโดยแบ่งกลุม่ผูเ้รยีนออกเป็น 4 คน 
คละความสามารถดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบไปด้วย เก่ง ปานกลาง และอ่อน ใน
อตัราสว่น 1: 2: 1 ตามล าดบั สมาชิกทกุคนตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืเกือ้กลูกนัมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กัน
มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงมีการก ากับติดตามท่ี
สามารถควบคุมได ้แตกตา่งกันกลุม่ทดลองท่ี 1 จะเนน้กลุม่เกมแข่งขนัแต่กลุม่ทดลองท่ี 2 จะเนน้
การทดสอบท่ีมีเกณฑม์าก ากับเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ดงันัน้การจัดการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือดว้ยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) และเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) สามารถ
พัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไดไ้ม่แตกต่างกัน แต่สามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้
ดีกว่ากลุ่มควบคุมท่ีจัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนยัส  าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคลอ้งกับอ
ดมัสแ์ละแฮมม ์(1990) ท่ีกลา่วว่า การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือเป็นรูปแบบการเรยีนรูท่ี้ผสมผสาน
หลายวิธีสอนท่ีดีไวด้ว้ยกันสามารถโนม้นา้วใหน้กัเรียนสนุก กระตือรือร ้นในการท างานเป็นกลุ่ม 
โดยครูเป็นผูส้ง่เสริมการเรยีนรู ้ทกัษะความคิดโดยใหน้กัเรยีนใชค้วามสามารถรว่มกันเพื่อสง่เสริม
ใหเ้กิดการนบัถือตนเอง ซึ่งทิศนา แขมมณี (2548) ยงัไดก้ลา่วไวอี้กวา่ การจดัการเรยีนรูแ้บบทั่วไป
มักไม่ใหค้วามสนใจเก่ียวกับความสมัพนัธ์และปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน  แต่มุ่งไปท่ีปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างครูกับผูเ้รียน หรือระหว่างผูเ้รียนกับบทเรียน ความสมัพันธ์ระหว่างผูเ้รียนเป็นมิติท่ีถูก
มองขา้มไปทัง้ท่ีมีผลการวิจัยท่ีชดัเจนวา่ความรูส้กึของผูเ้รยีนตอ่ตนเอง โรงเรยีน ครู และเพื่อนรว่ม
ชัน้มีผลต่อการเรียนรูม้าก และยงัสอดคลอ้งกับชัยวฒัน ์ สทุธิรตัน ์(2558) ท่ีกลา่วว่า การจัดการ
เรียนรูแ้บบรว่มมือเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส  าคญั เนน้กระบวนการกลุม่ และยงัสามารถ
ท าให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึน้ได้อีกด้วย จึงท าให้การเรียนด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียน
รายบุคคล (TAI) และเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขนั (TGT) สามารถพัฒนาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้
ดีกว่าแบบปกติ นอกจากนีย้ังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของสุธรรม  สอนเถ่ือน (2543) ได้ศึกษา
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะวอลเลยบ์อลดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือและโปรแกรมการ
เรยีนแบบแบ่งกลุม่ กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนจันทรห์ุ่นบ  าเพ็ญ เขต
หว้ยขวางกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2543 จ านวน 2 หอ้งเรียน ท่ีไดม้าจากการ
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เลอืกแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 30 คน เพศชาย 15 คน เพศหญิง 15 คน 
โดยกลุม่ทดลองท่ี 1 ไดร้บัการจัดสอนโดยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือ และกลุม่ทดลองท่ีสอง 
ได้ร ับการสอนด้วยโปรแกรมแบ่งกลุ่ม โดยใช้เวลา กลุ่มละ 18 คาบ ท าการทดสอบตาม
แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลของจารุวรรณ ยองจา (2540) ผลการวิจัยพบวา่ นกัเรยีนระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือ และท่ีเรียนดว้ยโปรแกรมการเรียน
แบบแบ่งกลุ่ม มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทักษะวอลเลยบ์อลหลงัเรียนดีกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นยัส  าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือเปรียบเทียบการเรียนการสอนระหว่างดว้ยโปรแกรมการ
เรยีนแบบรว่มมือ และท่ีเรยีนดว้ยโปรแกรมการเรยีนแบบแบ่งกลุม่ หลงัการทดลองพบว่าการเรยีน
การสอนดว้ยโปรแกรมการเรียนแบบรว่มมือ ดีกว่าการเรียนการสอนดว้ยโปรแกรมการเรยีนแบบ
แบ่งกลุม่อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 นอกจากนัน้ยงัสอดคลอ้งกับงานวิจัยของดูบอยส ์
(Dubois, 1991) ท่ีไดศ้ึกษาวิธีการสอนแบบแบง่กลุม่สมัฤทธ์ิ (STAD) และ กลุม่การแข่งขนั (TGT) 
โดยศึกษากลุม่ตวัอยา่ง 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 นกัเรยีนเรยีนรูจ้ากครูท่ีผา่นการอบรมการสอนทัง้สอง
แบบและใชว้ิธีการสอนทัง้สองแบบ กลุม่ท่ี 2 นกัเรยีนเรยีนรู ้จากครูท่ีผา่นการอบรมการสอนทัง้สอง
แบบแต่ไม่ใช้วิธีการสอนทัง้สองแบบ และกลุม่ท่ี 3 นกัเรยีน เรียนรูจ้ากครูท่ีไม่ผ่านการอบรมการ
สอนทัง้สองแบบ ผลการศึกษาพบว่านักเรียนกลุม่ท่ี 1 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกันกับ
กลุม่ท่ี 2 และกลุม่ท่ี 3 อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติแตเ่จตคติทัง้ 3 กลุม่ไม่แตกตา่งกนั  

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวอลเลย์บอลของนักเรียนภายในกลุ่มทดลองท่ี 1  
กลุม่ทดลองท่ี 2 และกลุม่ควบคุม หลงัเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และเม่ือพิจารณาถึงระยะเวลาของการเรยีนในแตล่ะสปัดาหพ์บวา่ หลงัเรยีนในสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 
6 ทั้ง 3 กลุ่มมีค่าเฉลี่ยของคะแนนในทุกช่วงเวลาท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติ  
ท่ีระดบั .05  สาเหตุท่ีเป็นเช่นนีเ้ป็นผลมาจากการจดัการเรียนรูท้ัง้ 3 กลุม่ เป็นการจัดการเรยีนรูท่ี้
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดส้รา้งองคค์วามรูด้ว้ยตนเอง ฝึกปฏิบัติซ  า้ แก้ไขปัญหา ใช้กระบวนการกลุ่ม
สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล และเนน้ผูเ้รียนเป็นหลกัส  าคญัอยู่แลว้ เนน้การฝึกซ  า้ๆท าให้
เกิดการเรยีนรู ้ซึ่งตรงกบัธวชั วีระศิริวฒัน ์(2538, น. 7) ท่ีกลา่วไวว้่า ทกัษะการเลน่ขึน้อยู่กับการ
ฝึกหดั การฝึกหดัท าใหเ้กิดการเรียนรูแ้ละการเรียนรูเ้กิดจากการกระท าถูกวิ ธี ตามทฤษฏีการลอง
ผิดลองถกูของธอรน์ไดส ์(Trial and Error Theory) หลงัจากท่ีไดฝึ้กอย่างสม ่าเสมอลองท าหลายๆ 
ครัง้ จะมีจังหวะและการใช้ก าลงั และความผิดพลาดนอ้ยลง จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า  
การจัดการจัดการเรียนรู ้ภายในกลุ่มทั้ง 3 รูปแบบสามารถพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
วิชาวอลเลย์บอลได้ไม่แตกต่างกัน แต่ระยะเวลาเรียนท่ีเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนมีเวลา  
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ในการฝึกฝนและสามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลใหดี้ขึน้ได้อย่างแตกต่างกัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ
เจริญ กระบวนรตัน ์(2548) ท่ีกลา่วไวว้่า ความสม ่าเสมอในการฝึกซอ้มเป็นสิ่งส  าคญัยิ่งส  าหรบั 
การท่ีพฒันาตนเองใหก้า้วไปสูค่วามส าเรจ็ นกักีฬาท่ีฝึกซอ้มเป็นประจ าสม ่าเสมอดว้ยความหนกั  
ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมกับสภาพรา่งกายของตนเอง จะสามารถแสดงออกซึ่งขีดความสามารถหรือ  
ประสบความส าเร็จได้ไม่ต่างกับกลุ่มนักกีฬาท่ีมีพรสวรรค์แต่ขาดการฝึกซ้อมท่ีสม ่ าเสมอ  
และต่อเน่ือง นอกจากนั้นยังสอดคลอ้งกับงานวิจัยของวายุ กาญจนศร และคนอ่ืน ๆ (2559)  
ท่ีไดศ้ึกษาผลของการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือต่อทกัษะการเลน่ตะกรอ้ดว้ยขา้งเทา้ดา้นในและ
ความพึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตรม์หาวิทยาลัยขอนแก่น  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือตอ่ทกัษะการเลน่ตะกรอ้ดว้ยขา้ง
เทา้ดา้นใน 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการเรียนรู ้ประชากร คือ นกัศึกษาสาขาวิชา
พลศึกษา จ านวน 50 คน ในวิชาทกัษะและการสอนตะกรอ้ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีทักษะ
ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกตา่งอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และความพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุนอกจากนัน้ผูเ้รยีนไดส้ะทอ้นผล กลา่วคือ การเรยีนรูช้่วยพฒันาทกัษะไดเ้ร็ว
ขึน้ พฒันาวิธีคิด เรยีนสนกุและเขา้ใจเพราะเป็นการสื่อสารระหวา่งเพื่อน และภมิูใจในตวัเอง   

3. ผลของความความพงึพอใจของนกัเรยีนท่ีมีตอ่การจดัการเรยีนรูว้ิชาวอลเลยบ์อล
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะกลุม่ทดลองท่ี 1 ท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ย
เทคนิคกลุม่เกมแข่งขนั (TGT) กลุม่ทดลองท่ี 2 ท่ีไดร้บัการจัดการเรยีนรูด้ว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรียน
รายบุคคล (TAI) และกลุ่มควบคุม ท่ีได้รบัการจัดการเรียนรู ้แบบปกติ ตามล าดับ สาเหตุท่ีเป็น
เช่นนีมี้ผลมาจากการจัดการเรียนรูว้ิชาวอลเลยบ์อลทุกรูปแบบยึดหลกัการจัดการเรียนรูท่ี้เน้น
ผูเ้รียนเป็นส  าคญั เนน้ความสนุกสนาน และการเคลื่อนไหวรา่งกาย การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) และเทคนิคกลุม่ช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) เป็นการจัดกิจกรรม
โดยแบง่กลุม่ของผูเ้รยีนคละความสามารถ ผูเ้รยีนมีโอกาสไดฝึ้กฝนแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ไดช้่วยเหลือ
กนัและกันในทกุขัน้ตอน ท าใหน้กัเรยีนกลา้แสดงออก กลา้คิด กลา้ท า และมีปฏิสมัพนัธท่ี์ดีตอ่กัน 
โดยเฉพาะเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) ไม่เนน้การทดสอบแต่เนน้การพัฒนาทักษะกีฬาผ่าน
กิจกรรมเกมแขง่ขนั ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีช่วยสง่เสริมใหผู้เ้รียนมีความสขุและเกิดความสนุกสนาน ซึ่ง
แตกต่างจากเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) ท่ีผูเ้รียนมีความพึงพอใจลดนอ้ยลงมาเป็น
อนัดบั 2 สาเหตท่ีุเป็นเช่นนีเ้พราะเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) เนน้การทดสอบยอ่ยโดยมี
เกณฑ ์75% มาก าหนด ซึ่งสมาชิกกลุม่ทุกคนตอ้งปฏิบติัใหผ้่านเกณฑ ์สง่ผลใหน้กัเรยีนสรา้งแรง
กดดนัใหก้ับตนเองและเพื่อนในกลุม่ สง่ผลใหค้วามสขุและความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู ้
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ลดนอ้ยลง เพราะผูเ้รยีนมุ่งไปท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนเป็นส  าคญั ซึ่งสอดคลอ้งกบักาญจนา อรุณ
สขุรุจี (2546) ไดก้ลา่วถึงประโยชนแ์ละคุณค่าของการเรียนแบบรว่มมือไว้ว่า การจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือจะช่วยพฒันาการเรยีนรูข้องผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเรียนรูว้ิธีแสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 
ช่วยสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ดีใหก้ับนักเรียน ช่วยใหน้กัเรียนฝึกฝนความเป็นประชาธิปไตย  
ฝึกการช่วยเหลือเกือ้กลูกัน ฝึกการอยูร่ว่มกนัอยา่งเป็นสขุ ช่วยใหผู้เ้รยีนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรยีน 
มีโอกาสฝึกฝนทกัษะทางสงัคม ส่งเสริมใหรู้จ้ักการท างานเป็นกลุม่ เห็นคณุคา่ของตนเองและผูอ่ื้น 
นกัเรียนอ่อนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ท ากิจกรรมในการเรียน นกัเรยีนเก่งมีหนา้ท่ีทางสงัคมใน
ชัน้เรียนมากขึน้ และยงัช่วยใหผู้เ้รยีนรูส้กึสบายใจ เพลดิเพลนิในการเรียนและเขา้ใจสิ่งท่ีเรยีนมาก
ขึน้ สว่นการสอนแบบปกติยงัคงเนน้กิจกรรมและการทดสอบแบบกลุม่และเด่ียว แต่ก็ยงัคงความ
สนุกสนาน เช่น เกม สง่ผลใหย้งัสามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใหส้งูขึน้ได ้แต่ผูเ้รียนมัก
เบื่อหนา่ยกับการปฏิบติัแบบฝึกซ า้ๆ สง่ผลใหค้วามพงึพอใจในการเรยีนลดนอ้ยลงซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของบอยซ ์(Boyce, 1992) พบว่า การจดัการเรยีนรูแ้บบโดยตรงแมจ้ะไดผ้ลดี แต่นกัเรยีน
ส่วนใหญ่ไม่ชอบบรรยากาศในการจัดการเรียนรู ้ เพราะเวลาส่วนใหญ่ใช้ในการฝึกกิจกรรม 
ตามแบบฝึกซึ่งไม่เกิดความสนกุสนาน 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรเลือกระยะเวลาในการทดลองท่ีเหมาะสม เช่น การเลือกเก็บข้อมูลในช่วงท่ี

โรงเรยีนมีกิจกรรมนอ้ย หรอืไม่คอ่ยมีกิจกรรมเลยจะดีมาก 
2. การเลือกประชากร ควรเลอืกโรงเรียนท่ีใหค้วามรว่มมือและอ านวยในการเก็บรวบรวม
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แบบทดสอบทักษะวอลเลยบ์อลของเฮลเมน 
(Helmen Volleyball Test) 
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แบบทดสอบทักษะวอลเลยบ์อลของเฮลเมน 
(Helmen Volleyball Test) 

 
ค าชีแ้จง 

แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลฉบบันี ้ประกอบดว้ย แบบทดสอบความสามารถในดา้น
ทักษะวอลเลยบ์อล ซึ่งผลการทดสอบจะเป็นคะแนน ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน  
ซึ่งแบบทดสอบ  มี 3 รายการ คือการเลน่ลกูสองมือลา่ง (อนัเดอรบ์อล) การเซ็ท และการตบ แตใ่น
งานวิจัยเรื่องนีผู้ว้ิจัยใชแ้บบทดสอบตามความสามารถเพียง 1 รายการ ไดแ้ก่ การเลน่ลกูสองมือ
ลา่ง (อนัเดอรบ์อล) ซึ่งเป็นทกัษะส าคญัอนัดบัตน้ๆในการเลน่กีฬาวอลเลยบ์อล 

เฮลแมนได้ท าการทดสอบกับนักศึกษาหญิ ง จ านวน 76 คน มีค่าความเช่ือมั่ น 
( r = .66 - .84) 

แบบทดสอบฉบบันีจ้ะใชไ้ดใ้นระดับอายุต่างๆ หรอือาจใชก้ับผูช้ายซึ่งอาจจะมีการปรบั
ระยะความห่างจากผนังหรือความสูงของผนัง (ตาข่าย) เพื่อใหเ้หมาะสมกับผูเ้ล่นระดับต่าง ๆ  
กนัไป 

ผูว้ิจยัท าการหาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบทดสอบ โดยวิธีการทดสอบซ า้ จากการ
ค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ระหว่างคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลย์บอล ครัง้ท่ี 1 
และ ครัง้ท่ี 2  ของการทดสอบซึ่งมีความเช่ือมั่นระดบั .82 
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แบบทดสอบ 
การเล่นลูกสองมือล่าง 

 
วัตถุประสงค์ : เพื่อวัดความสามารถในการควบคุมลูกวอลเลย์บอล โดยใช้การตีลูก 

มือลา่ง (Underhand Pass - Dig) และการใชแ้ขนทอ่นลา่งดา้นหนา้ตีบอล (Forearm Pass) 
วิธีการทดสอบ : เริ่มการทดสอบแต่ละครัง้ใหน้ักเรียนโยนลูกขึน้ตรงๆดว้ยมือทั้งสอง  

แลว้ใหใ้ชแ้ขนทอ่นลา่งดา้นหนา้ตีลกูโดยมือทัง้สองขา้งจะซอ้นและจบักนัไว ้และรบัลกูบอล โดยใช้
แขนท่อนล่างควบคุมลูกบอลไปยังผนัง เหนือเสน้ 12 ฟุต และเท้าขา้งหนึ่งขา้งใดจะตอ้งอยู่ใน
บรเิวณ 15 ฟุต ลกูบอลกระทบฝาผนงัต ่ากว่า 12 ฟุต หรอืเทา้ทัง้สองขา้งล  า้บรเิวณจะหยดุนบัทนัที 
และใหเ้ริ่มนบัใหม่ จะใชมื้อเดียวหรอืทกัษะอ่ืนเขา้มาช่วยไม่ได  ้

คะแนน : ผูบ้ันทึกจะนับลูกท่ีกระทบผนังสูง 12 ฟุต ลูกบอลไม่ออกนอกบริเวณท าให้
ไดม้ากท่ีสุดภายใน 30 วินาที ท าการทดสอบสองครัง้ คะแนนท่ีนักเรียนได ้คือ จ านวนท่ีท าได้
ภายใน 30 วินาที สองครัง้รวมกนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 26 การทดสอบทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง (อนัเดอรบ์อล) 

ท่ีมา : อุษณีย ์ บุญเรอืง (2554) 
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ใบบันทึกคะแนน 
การทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง (อันเดอรบ์อล) 

 
การทดสอบ      ก่อนเรียน     หลังการเรียน 4 สัปดาห ์

 

 หลังการเรียน 6 สัปดาห ์  หลังการเรียน 8 สัปดาห ์
 

ที่ แบบทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล (อันเดอรบ์อล)  
ของเฮลเมน  (Helmen Volleyball Test) 

 
คะแนน 
คร้ังที่ 1 

 
คะแนน 
คร้ังที่ 2 

 
รวม 

ค า
น าหน้า 

ช่ือ นามสกุล 
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ภาคผนวก ข 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบร่วมมอืด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

และแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
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(ตวัอยา่ง) 
แผนจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ  

ที่มีต่อผลสัมฤทธิว์ิชาวอลเลยบ์อล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  กีฬาวอลเลยบ์อล                  จ านวน 18 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4      เร่ือง  การเล่นลูกสองมือล่าง 2        จ านวน   2 คาบเรียน 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 
  สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
 มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทกัษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลน่เกม   
และกีฬา 
 มาตรฐาน พ 3.2   รกัการออกก าลงักาย การเลน่เกม  และการเลน่กีฬา  ปฏบิติัเป็นประจ า
อยา่งสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสทิธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั  และ
ช่ืนชมในสนุทรยีภาพของการกีฬา 
 
2.  สาระส าคัญ 

การเลน่ลกูมือลา่ง โดยทั่วไปนิยมเรียก “อันเดอร”์ การเลน่ลกูมือลา่งนี ้หมายถึง การใช้
มือทัง้สองเลน่เลน่ลกูบอล โดยการจับหรอืประสานมือทัง้สองใหชิ้ดกัน กระดูกแขนท่ีติดกับหวัแม่
มือตัง้ตัง้ขึน้เป็นสนั พยายามจดัใหต้น้แขนและนิว้หวัแม่มือเรยีงขนานกนัไปแขนเหยียดตงึเป็นทอ่น
เดียวกนั นิว้หวัแม่มือตอ้งเรยีงชิดเสมอกนั ไม่ทบักนั นอกจากนีอ้าจจบัดว้ยวิธีประสานนิว้นอกจาก
นิว้หวัแม่มือ  หรอืวิธีวางหลงัมือไวใ้นอุง้มืออีกขา้งหนึ่ง ซึ่งเหมาะกบัเด็กๆ เพราะท าใหก้ารจบัมือทัง้
สองกระชบัมั่นยิ่งขึน้ 
 
3.  ตัวชีว้ดั 

พ 3.1 ม.1/2  เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพืน้ฐาน 
ตามชนิดกีฬาอยา่งละ 1 ชนิด       

พ 3.2 ม.1/3  ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลอืกเลน่      
พ 3.2 ม.1/4 วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ 

ในการเลน่อยา่งเป็นระบบ 
พ 3.2 ม.1/5  รว่มมือในการเลน่กีฬาและการท างานเป็นทีมอยา่งสนกุสนาน 
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4.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. นกัเรยีนสามารถปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้รอ้ยละ 80 (K) 
2. นกัเรยีนสามารถอธิบายความส าคญั และขัน้ตอนของการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(K) 
3. นกัเรยีนสามารถปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(P) 
4. นกัเรยีนน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนัได ้(A) 

 
5.  สาระการเรียนรู้ 

1. ความส าคญัของทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
2. ขัน้ตอนทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
3. การเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
4. การน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปใชใ้นการแขง่ขนั 

 
6.  สมรรถนะของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการคิด   
2.  ความสามารถในการแกปั้ญหา                       
3.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 
7.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์

1.  มุ่งมั่นในการท างาน 
2.  ซื่อสตัยส์จุรติ 
3.  มีวินยั 
4.  มีจิตสาธารณะ 

 
8. กิจกรรมการเรียนรู้    
ช่ัวโมงที่ 1  
ข้ันเตรียม   ( ใช้เวลา 10  นาที) 

1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว แบง่เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2.  ครูตรวจสอบความพรอ้มเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและตรวจสอบรายช่ือนกัเรยีน 
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3.  อบอุ่นรา่งกาย โดยการเลม่เกมทิชชู่หรรษา  วิธีการเลน่ จบัคู่นกัเรยีนความสงูเทา่ๆกัน                   
ใหน้ักเรียนถือทิชชู่ในมือสงูเหนือศีรษะ ยืนห่างกัน 3 – 5 เมตร เม่ือไดย้ินเสียงสญัญาณใหป้ลอ่ย
ทิชชู่ของตวัเองลงสูพ่ืน้ พรอ้มกับวิ่งไปรบัทิชชู่ของเพื่อนฝ่ังตรงขา้มดว้ยความเรว็สูงสดุ โดยมีกติกา
อยู่ว่า “หา้มใหทิ้ชชู่ตกพืน้” ท าไปเรื่อยๆ จนกว่าสญัญาณหยุดจะดงัขึน้  (การจัดการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือ) ผูส้อนสามารถเลื่อนระยะการวิ่งเขา้ – ออกไดต้ามความเหมาะสม หรอือาจเพิ่มกฎ กติกา
ขึน้มาเพื่อสรา้งความทา้ทายใหก้บัผูเ้รยีน 

4. ใหน้กัเรียนจัดแถวเป็นวงกลม 2 วง แบง่เป็นนกัเรยีนชาย 1 วง และนกัเรียนหญิง 1วง 
ใหน้กัเรียนอาสาสมัคร 5 คน ของแต่ละวง มาน ายืดเหยียดในวงของตนเอง คนละ 2 ท่า ไม่ซ  า้กัน 
(คนท่ีน าตอ้งไม่ซ  า้กบัครัง้ท่ีแลว้) 
ข้ันอธิบายสาธิต   (ใช้เวลา 10 นาที) 

ครูผูส้อนอธิบายขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมมือลา่ง ตามแบบฝึกตา่งๆ ทีละขัน้ตอน ดงันี ้
1. แบบฝึกท่ี 1 ผลดักนัโยนอนัเดอรจ์บั  
ใหผู้เ้รียนจับคู่หันหนา้เขา้หากัน ยืนห่างกันประมาณ 2 – 4 เมตร  คนท่ีมีบอลโยน

บอลใหคู้่อนัเดอรข์ึน้ขา้งบน 1 ครัง้ สงูประมาณ 1 – 3 ฟุต เสร็จแลว้จับบอลไว ้โดยสง่คืนใหเ้พื่อน 
และเปลี่ยนกนัปฏิบติัใหป้ฏิบติัลกัษณะเดียวกนั จนครบก าหนด 

2. แบบฝึกท่ี 2 โยนบอลใหคู้ ่ 
ใหผู้เ้รยีนหนัหนา้เขา้หาคู ่หา่งกนัประมาณ 1 เมตร คนหนา้จบับอลโยนใหคู้่ สง่บอล

ดว้ยมือลา่งกลบัมาใหจ้นครบก าหนดและเปลี่ยนกนัปฏิบติั 
3. แบบฝึกท่ี 3 ตัง้ลกูบอล 1 ครัง้ แลว้เลน่ลกูสองมือลา่งสง่กลบั 
ใหผู้เ้รียนจับคูเ่พื่อน ยืนหา่งกนัประมาณ 3 เมตร เริ่มโดยเพื่อนคนหนึ่งโยนลกูบอลให้

อีกคนหนึ่งตัง้ลูกขึน้ก่อน 1 ครัง้ แลว้จึงเล่นลูก 2 มือล่าง ส่งให้เพื่อนอีกครัง้หนึ่ง เพื่อนปฏิบัติ
เช่นเดียวกนั คือ ตัง้ลกู   1 ครัง้ แลว้จึงเลน่ลกูสองมือลา่งสง่กลบัมา 

4. แบบฝึกท่ี 4 อนัเดอรบ์อลไป – กลบักบัคู ่
ใหผู้เ้รียน 2 คนจับคู่หันหนา้เขา้มาหากัน ยืนห่างยืนห่างกันประมาณ 3 – 5 เมตร  

ใหส้ง่บอลสองมือลา่งระหวา่งคู ่จนครบก าหนด 
5. แบบฝึกท่ี 5 อนัเดอรแ์ลว้ตอ่ทา้ยแถว 

ใหเ้พื่อนโยนลกูบอลให ้แลว้สง่ลกูสองมือลา่งกลบัไป เสรจ็แลว้วิ่งไปตอ่วิ่งไปตอ่ทา้ยแถว 
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ข้ันปฏิบัติ (ใช้เวลา 40 นาที) 
1. ครูผูส้อนสาธิตการอันเดอรบ์อลตามแบบฝึกต่างๆใหน้กัเรียนดู พรอ้มทัง้ออกค าสั่งให้

นกัเรยีนท าตามแบบฝึกท่ีอธิบายไปในขัน้อธิบายสาธิต 
 2. เม่ือนกัเรยีนเริ่มท าไดแ้ลว้ ครูแบง่กลุม่นกัเรยีนออกเป็นกลุม่ละ 4 – 5 คน และใหแ้ยกไป
ฝึกเป็นกลุม่ตามทกัษะท่ีสอนไปตามขัน้อธิบายสาธิต 
 
ช่ัวโมงที่ 2  
ข้ันเตรียม ( ใช้เวลา 10  นาที) 
            - ท ากิจกรรมเหมือนกบัชั่วโมงท่ี 1  
ข้ันอธิบายสาธิต + ข้ันปฏิบตัิ (ใช้เวลา 20 นาที) 

1. ครูผูส้อนทบทวนความรูท่ี้เดิมท่ีเรยีนมาในคาบท่ีผา่นมาใหน้กัเรยีนฟังอีกครัง้ และให ้
นกัเรยีนแยกยา้ยไปฝึกปฏิบติัเป็นรายบุคคล 

2. ครูใหน้ักเรียนเข้ากลุ่มเดิม เพื่อฝึกทักษะการอันเดอรบ์อลตามแบบฝึกเดิมอีกครัง้  
หากปฏิบติัทกัษะยงัไม่ได ้ใหเ้พื่อนในกลุม่คอยช่วยเหลอื 
ข้ันน าไปใช้  (ใช้เวลา 15 นาที) 

1. ครูแบง่กลุม่ใหน้กัเรยีนกลุม่ละ 5 -6 คน 
2. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มแข่งขันกันเลีย้งลูกวอลเลย์บอลไปด้านหน้า ห้ามตกพื ้น  

หากตกพืน้ใหเ้ก็บขึน้มาเริ่มอนัเดอรบ์อลใหม่  
3.  ผูเ้ขา้แข่งขนัตอ้งอันเดอรบ์อลเดินไปออ้มหลกั (กรวย) กลบัมาสง่ต่อใหเ้พื่อนในกลุม่

วนไปเรื่อยๆจนถึงคนสดุทา้ย  
4. กลุม่ใดเลีย้งบอลไดค้รบทกุคน และนั่งลงไดเ้รว็ท่ีสดุ ถือวา่กลุม่นัน้เป็นฝ่ายชนะ 
5. ครูชมเชยนกัเรยีนกลุม่ท่ีชนะ และใหก้ าลงัใจกลุม่นกัเรยีนท่ีแพใ้นการแขง่ขนั 
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ข้ันสรุปและสุขปฏิบัติ (ใช้เวลา 5 นาที) 
1. ครูชมเชยนกัเรียนกลุม่ท่ีชนะ และใหก้ าลงัใจกลุม่นักเรยีนท่ีแพใ้นการแข่งขนั และให้

ก าลงัใจแตล่ะกลุม่ท่ีพยายามแขง่ขนัดว้ยน า้ใจนกักีฬา 
2. ครูสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมการเรยีนการสอน ช่วยกนัสรุปเหตกุารณต์า่งๆในชัน้เรยีน

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลน่ลกูสองมือลา่ง (การอนัเดอรบ์อล) เปิดโอกาสใหน้กัเรียนสอบถามในเรื่องท่ี
ยงัไม่เขา้ใจ และรว่มกนัแสดงความคิดเห็น  

3.  ครูแนะน าและมอบหมายใหน้กัเรยีนฝึกทกัษะต่างๆ นอกเวลาเรียน และน าเกมไปใช้
เลน่ในการออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนั 

4.  ครูนดัหมายการเรยีนการสอนในครัง้ตอ่ไป 
5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส  ารวจความเรียบรอ้ยของสมาชิก บอกเลิกแถว แลว้ท าความ

สะอาดรา่งกายเพื่อเรยีนวิชาตอ่ไป 
 
9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 9.1 สื่อการเรยีนรู ้
  -  ลกูวอลเลยบ์อล 
  -  เกมการแขง่ขนั 
 9.2 แหลง่การเรยีนรู ้  
  - สนามวอลเลยบ์อล 
 
10. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีการ 
1. ประเมินทกัษะกระบวนการพลศกึษา 
2. สงัเกตการณต์อบค าถาม 
3. สงัเกตการมุ่งมั่นในการท างาน ซื่อสตัยส์จุรติ มีวินยั และมีจิตสาธารณะ 

เคร่ืองมือ 
1. แบบประเมินทกัษะกระบวนการพลศกึษา 
2. แบบสงัเกต 
3. แบบประเมินคณุลกัษณะพงึประสงค ์

เกณฑ ์
-  ระดบัคณุภาพ 2 ผา่นเกณฑ ์
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(ตวัอยา่ง) 
แผนจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวอลเลยบ์อล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  กีฬาวอลเลยบ์อล                  จ านวน 18 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4      เร่ือง  การเล่นลูกสองมือล่าง 2        จ านวน   2 คาบเรียน 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม   

และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2   รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็น

ประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสทิธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  
และช่ืนชมในสนุทรยีภาพของการกีฬา 
 
2.  สาระส าคัญ 

การเลน่ลกูมือลา่ง โดยทั่วไปนิยมเรียก “อันเดอร”์ การเลน่ลกูมือลา่งนี ้หมายถึง การใช้
มือทัง้สองเลน่เลน่ลกูบอล โดยการจับหรอืประสานมือทัง้สองใหชิ้ดกัน กระดูกแขนท่ีติดกับหวัแม่
มือตัง้ตัง้ขึน้เป็นสนั พยายามจดัใหต้น้แขนและนิว้หวัแม่มือเรยีงขนานกนัไปแขนเหยียดตงึเป็นทอ่น
เดียวกนั นิว้หวัแม่มือตอ้งเรยีงชิดเสมอกนั ไม่ทบักนั นอกจากนีอ้าจจบัดว้ยวิธีประสานนิว้นอกจาก
นิว้หวัแม่มือ  หรอืวิธีวางหลงัมือไวใ้นอุง้มืออีกขา้งหนึ่ง ซึ่งเหมาะกบัเด็กๆ เพราะท าใหก้ารจบัมือทัง้
สองกระชบัมั่นยิ่งขึน้ 
 
3.  ตัวชีว้ดั 

พ 3.1 ม.1/2   เลน่กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพืน้ฐาน
ตามชนิดกีฬาอยา่งละ 1 ชนิด 

พ 3.2 ม.1/3   ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลอืกเลน่   
พ 3.2 ม.1/4 วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ 

ในการเลน่อยา่งเป็นระบบ 
พ 3.2 ม.1/5   รว่มมือในการเลน่กีฬาและการท างานเป็นทีมอยา่งสนกุสนาน 
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4.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. นกัเรยีนสามารถปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้รอ้ยละ 80 (K) 
2. นกัเรยีนสามารถอธิบายความส าคญั และขัน้ตอนของการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(K) 
3. นกัเรยีนสามารถปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(P) 
4. นกัเรยีนน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนัได ้(A) 

 
5.  สาระการเรียนรู้ 

1. ความส าคญัของทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
2. ขัน้ตอนทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
3. การเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
4. การน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปใชใ้นการแขง่ขนั 

 
6.  สมรรถนะของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการคิด   
2.  ความสามารถในการแกปั้ญหา 
3.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 
7.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์

1.  มุ่งมั่นในการท างาน 
2.  ซื่อสตัยส์จุรติ 
3.  มีวินยั 
4.  มีจิตสาธารณะ 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้ 
ช่ัวโมงที่ 1  
ข้ันเตรียม   ( ใช้เวลา 10  นาที) 

1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว แบง่เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูตรวจสอบความพรอ้มเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและตรวจสอบรายช่ือนกัเรยีน 
3.   อบอุ่นรา่งกาย โดยการเล่มเกมหว่านแหจับปลา วิธีการเล่น ใหค้รูวิ่งไลจ่ับนกัเรียน

จ านวน 2 คนเพื่อมาเป็นแห จากนัน้ใหน้กัเรยีนท่ีเป็นแห วิ่งไลจ่บัเพื่อนโดยมือหา้มหลดุออกจากกัน 
โดยระหว่างท าการหว่านแห มือหา้มหลดุออกจากกัน ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ัดเจน เพื่อให้
นกัเรยีนเกิดความทา้ทายไม่รูส้กึเบื่อหนา่ย  

4. ใหน้กัเรียนจัดแถวเป็นวงกลม 2 วง แบง่เป็นนกัเรยีนชาย 1 วง และนกัเรียนหญิง 1วง 
ใหน้กัเรียนอาสาสมัคร 5 คน ของแต่ละวง มาน ายืดเหยียดในวงของตนเอง คนละ 2 ท่า ไม่ซ  า้กัน 
(คนท่ีน าตอ้งไม่ซ  า้กบัครัง้ท่ีแลว้) 
ข้ันอธิบายสาธิต   (ใช้เวลา 10 นาที) 

ครูผูส้อนอธิบายขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมมือลา่ง ตามแบบฝึกตา่งๆ ดงันี  ้
1. การจบัมือ 3 รูปแบบในการเลน่ลกูสองมือลา่ง (อนัเดอรบ์อล) 
2. แบบฝึกท่ี 1 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอล  
3. แบบฝึกท่ี 2 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอลเคลื่อนท่ี  
4. แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและอนัเดอร ์ 
5. แบบฝึกท่ี 4 ตัง้ลกูบอลขึน้ตรงๆ และอนัเดอรใ์หไ้ดจ้  านวนครัง้มากท่ีสดุ 
6. แบบฝึกท่ี 5 เลน่ลกูสองมือลา่งกระทบฝาผนงั 

ข้ันปฏิบัติ  (ใช้เวลา 30 นาที) 
1. ครูผู้สอนสาธิตและแสดงทักษะการอันเดอรบ์อลในรูปแบบต่างๆ ให้นักเรียนด ู  

พรอ้มทัง้ออกค าสั่งใหน้กัเรยีนท าตามแบบฝึกท่ีอธิบายไปในขัน้อธิบายสาธิตทีละขัน้ตอน ดงันี  ้
1.1 การจับมือ 3 รูปแบบในการเลน่ลกูสองมือลา่ง (อันเดอรบ์อล) ไดแ้ก่ การจับมือ

ซอ้นมือ การจบัมือแบบโอบหมดั และการจบัมือแบบประสานนิว้ ตามล าดบั 
1.2 แบบฝึกท่ี 1 การเล่นลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอล โดยการใหน้ักเรียนเหยียดแขน

ตึง ยืนด้วยปลายเท้าทั้งสองข้าง เท้าน าเท้าหนึ่ง เท้าตามเท้าหนึ่ง ย่อตัวลง เม่ือได้ยินเสียง
สญัญาณใหเ้ลน่ลกูมือลา่งโดยไม่มีบอลจนครบก าหนด 

1.3 แบบฝึกท่ี 2 การเล่นลูกมือล่างแบบไม่มีลูกบอลเคลื่อนท่ี เม่ือได้ยินเสียง
สญัญาณใหผู้เ้รยีนเคลื่อนท่ีตามสั่ง โดยการเลน่ลกูมือลา่งไม่มีบอล จนครบก าหนด 
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1.4 แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและอันเดอรบ์อล โดยใหผู้ฝึ้กหดัจับบอลไว ้โดยใหโ้ยนขึน้
ไปเหนือศีรษะ 1 – 2 ฟุต หาจังหวะสง่บอล หรอือันเดอรข์ึน้บนอากาศ 1 ครัง้ และจับบอลไว ้ท าไป
เรื่อยๆตนครบก าหนด 

1.5 แบบฝึกท่ี 4 ตัง้ลกูบอลขึน้ตรงๆ และอนัเดอรใ์หไ้ดจ้  านวนครัง้มากท่ีสดุ 
1.6 แบบฝึกท่ี 5 เลน่ลกูสองมือลา่ง กระทบผนงัพยายามบงัคบัลกูบอลไม่ใหต้กพืน้ 

2. ครูจัดกลุ่มท่ีคละความสามารถของนกัเรียนออกเป็นกลุม่ละ 4 คน โดยคละนกัเรียน 
ท่ีมีระดบัความสามารถแตกต่างกัน เก่ง ปานกลาง อ่อน ในอัตราสว่น 1:2:1 และอาจจะคละทัง้
เพศชายและหญิง โดยกลุม่นีเ้รียกว่า “กลุ่มบา้น” หรือเรียกอีกอย่างว่า “Home Group” เพื่อให้
นกัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั 

3. เม่ือนกัเรียนเริ่มปฏิบติัทกัษะไดแ้ลว้ ครูผูส้อนใหแ้ยกออกไปฝึกตามกลุม่ของตนเอง 
(Home Group) และใหส้มาชิกแต่ละกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ี และบทบาทในการท ากิจกรรม
ระหว่างฝึกปฏิบัติ สงัเกต ใหค้  าแนะน า และแก้ไขขอ้บกพรอ่งใหก้ับสมาชิก เพื่อเตรียมเขา้ร่วม
แข่งขนัระหวา่งกลุม่ท่ีเรยีกว่า “Tournament Group” ซึ่งครูอาจจะจดักลุม่ให ้หรือใหน้กัเรยีนเลือก
สมาชิกท่ีมีความสามารถเหมาะสมออกมาแข่งขนัก็ได ้ซึ่งก็ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของครูและผูเ้รียน  
แตล่ะกลุม่  

 
ช่ัวโมงที่ 2  
ข้ันเตรียม   ( ใช้เวลา 10  นาที) 

-  ปฏิบติักิจกรรมเหมือนชั่วโมงท่ี 1 
ข้ันอธิบายสาธิต + ข้ันปฏิบัติ( ใช้เวลา 40  นาที) 

1. ครูผูส้อนทบทวนความรูท่ี้เดิมท่ีเรยีนมาในคาบท่ีผ่านมาใหน้กัเรยีนฟังอีกครัง้ และให้
นกัเรยีนแยกยา้ยไปฝึกปฏิบติัเป็นรายบุคคล 

2. ครูแจง้กฎ กติกา การแขง่ขนัเกมที่ 2 เกมเพียว อนัเดอรบ์อล ใหน้กัเรยีนฟัง 
3.  ครูใหน้กัเรยีนเขา้กลุม่บา้น (Home Group) และใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกัน

ถึงหน้าท่ี และบทบาทในการท ากิจกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติ สังเกต ให้ค  าแนะน า และแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งใหก้บัสมาชิก เพื่อเตรยีมเขา้รว่มแขง่ขนัระหวา่งกลุม่ท่ีเรยีกวา่ “Tournament Group” 

4. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่เขา้รว่มการฝึกซอ้มรว่มกนั 
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ช่ัวโมงที่ 3  
ข้ันเตรียม   ( ใช้เวลา 10  นาที) 

-  ปฏิบติักิจกรรมเหมือนชั่วโมงท่ี 1 
ข้ันอธิบายสาธิต + ข้ันปฏิบตัิ( ใช้เวลา 15  นาที) 

1. ครูผูส้อนทบทวนความรูท่ี้เดิมท่ีเรยีนมาในคาบท่ีผา่นมาใหน้กัเรยีนฟังอีกครัง้  
2. ครูแจง้กฎ กติกา การแขง่ขนัเกมที่ 2 เกมเพียว อนัเดอรบ์อล ใหน้กัเรยีนฟังอีกครัง้ 
3.  ใหน้กัเรียนเขา้กลุม่บา้น (Home Group) และใหส้มาชิกแต่ละกลุม่วางแผนรว่มกันถึง

หนา้ท่ี และบทบาทในการท ากิจกรรมระหว่างฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ใหก้บัสมาชิก เพื่อเตรยีมเขา้รว่มแขง่ขนัระหวา่งกลุม่ท่ีเรยีกวา่ “Tournament Group”  
ข้ันน าไปใช้   (ใช้เวลา 15 นาที) 

1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มบ้าน (Home Group) ท่ีมีระดับความสามารถเท่ากันส่ง
ตัวแทนเข้าแข่งขันในแบบฝึกต่างๆ ระหว่างกลุ่มเรียกว่า (Tournament Group) ด้วยเกมท่ี 2  
เกมเพียว อนัเดอรบ์อล (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้  

2. เม่ือแข่งขันจนครบทุกคนแลว้ ให้สมาชิกกลุ่มแข่งขันกลับไปยังกลุ่มบ้าน เพื่อน า
คะแนนของแต่ละคนท่ีไดใ้นการแข่งขันในกลุม่แข่งขัน (Tournament Group) มาบวกรวมกันใน
กลุม่บา้น (Group Home) เม่ือรวมแลว้ กลุม่บา้นใดมีคะแนนสงูสดุถือว่าเป็นฝ่ายชนะท่ีไดร้างวลั
เป็นทีมยอดเยี่ยม  

3. เกมท่ีใชเ้ลน่อาจเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือประยุกต์กฎ กติกาอ่ืนๆมาใชไ้ดเ้พื่อใหเ้กิด
ความหลากหลาย และทา้ทายกบักลุม่ผูเ้รยีนท่ีมีความแตดตา่งกนั 
ข้ันสรุปและสุขปฏิบัติ (ใช้เวลา 10 นาที) 

1. ครูชมเชยนกัเรียนกลุม่ท่ีชนะ และใหก้ าลงัใจกลุม่นกัเรยีนท่ีแพใ้นการแข่งขนั และให้
ก าลงัใจแตล่ะกลุม่ท่ีพยายามแขง่ขนัดว้ยน า้ใจนกักีฬา 

2. ครูสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมการเรยีนการสอน ช่วยกนัสรุปเหตกุารณต์า่งๆในชัน้เรยีน
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเลน่ลกูสองมือลา่ง และมีการซกัถามว่ากิจกรรมดงักลา่วสามารถน าไปสูท่กัษะ
การเลน่วอลเลยบ์อลไดห้รอืไม่อย่างไร รว่มกันแสดงความคิดเห็น และท ากิจกรรมการวางแผนการ
ฝึก การแข่งขนั รวมถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้กับคนเอง ภายในกลุม่ตนเอง และแนะน าการ
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกภายในกลุม่ เพื่อปรบัปรุงและแกไ้ขในการเลน่ตอ่ไป 

3. แนะน าและมอบหมายใหน้กัเรยีนฝึกทกัษะต่างๆ นอกเวลาเรยีน และน าเกมไปใชเ้ลน่
ในการออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนั 
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4. ครูนดัหมายการเรยีนการสอนในครัง้ตอ่ไป 
5. นักเรียนแต่ละกลุ่มส  ารวจความเรียบรอ้ยของสมาชิก บอกเลิกแถว แลว้ท าความ

สะอาดรา่งกายเพื่อเรยีนวิชาตอ่ไป 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรยีนรู ้

-  ลกูวอลเลยบ์อล 
-  เกมการแขง่ขนั 

9.2 แหลง่การเรยีนรู ้  
- สนามวอลเลยบ์อล 

 
10. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีวดัผล 
1. การสงัเกต โดยสงัเกตจากสิ่งตอ่ไปนี ้

1.1 การปฏิบติักิจกรรม 
1.2 การเลน่เกมการแขง่ขนั 
1.3 การปฏิบติังานกลุม่ 

2. การตอบค าถาม 
เครื่องมือวดัผล  

1. แบบประเมินตนเองในการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
2. แบบสอบถามปลายเปิด 
3. แบบประเมินการเลน่ลกูสองมือลา่งภายในกลุม่ 
4. แบบประเมินพฤติกรรมภายในกลุม่ 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค (TGT) 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ข้ันเตรียม    
    1.  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว  
    2.  ครูตรวจสอบความพรอ้มเครื่องแตง่กายของ
นกัเรยีนและตรวจสอบรายช่ือนกัเรยีน 
    3.  อบอุ่นรา่งกาย โดยการเลม่เกมหวา่นแหจบั
ปลา วิธีการเลน่ ใหค้รูวิ่งไลจ่บันกัเรยีนจ านวน 2 คน
เพื่อมาเป็นแห จากนัน้ใหน้กัเรยีนท่ีเป็นแห วิ่งไลจ่ับ
เพื่อนโดยมือหา้มหลดุออกจากกนั โดยระหวา่งท า
การหวา่นแห มือหา้มหลดุออกจากกนั ก าหนด
ขอบเขตการเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความ
ทา้ทายไม่รูส้กึเบื่อหนา่ย  
    4. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็นวงกลม 2 วง แบง่เป็น
นกัเรยีนชาย 1 วง และนกัเรยีนหญิง  
1วง ใหน้กัเรยีนอาสาสมัคร 5 คน ของแตล่ะวง มา
น ายืดเหยียดในวงของตนเอง คนละ 2 ทา่ ไม่ซ  า้กนั 
(คนท่ีน าตอ้งไม่ซ  า้กบัครัง้ท่ีแลว้) 
ข้ันอธิบายสาธิต    
        ครูผูส้อนโดยการอธิบาย และสาธิตขัน้ตอนใน
การท าความคุน้เคยกบัลกูวอลเลยบ์อล ดงันี  ้
 การจบัมือ 3 รูปแบบในการเลน่ลกูสองมือลา่ง  
แบบฝึกท่ี 1 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอล  
แบบฝึกท่ี 2 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอล
เคลื่อนท่ี  
แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและอนัเดอร ์ 
แบบฝึกท่ี 4  ตัง้ลกูบอลขึน้ตรงๆ และอนัเดอรใ์หไ้ด้
จ  านวนครัง้มากท่ีสดุ 
แบบฝึกท่ี 5 เลน่ลกูสองมือลา่งกระทบฝาผนงั 

 -  เทคนิค 
การเรยีนรูร้ว่มกนั 



  176 

ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค (TGT) 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

 
ข้ันปฏิบัต ิ
           1. สอนโดยการอธิบาย สาธิต และใหผู้เ้รียน
ท าตามท่ีละขัน้ตอน  
 2. ครูจดักลุม่ท่ีคละความสามารถของ
นกัเรยีนออกเป็นกลุม่ละ 4 คน โดยคละนกัเรยีน 
ท่ีมีระดบัความสามารถแตกตา่งกนั เก่ง ปานกลาง 
อ่อน ในอตัราสว่น 1:2:1 โดยกลุม่นีเ้รยีกวา่ “กลุม่
บา้น” หรอืเรยีกอีกอยา่งวา่ “Home Group”  
เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั 
          3. ใหผู้เ้รยีนปฏิบติัซ  า้ๆใหเ้กิดทกัษะตาม
ทฤษฏีการรูข้องธอรน์ไดส ์ 
          4. ใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกนัถึง
หนา้ท่ี และบทบาทในการท ากิจกรรมระหวา่งฝึก
ปฏิบติั สงัเกต  ใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ใหก้บัสมาชิก เพื่อเตรยีมเขา้รว่มแขง่ขนัระหวา่ง
กลุม่ท่ีเรยีกวา่ “Tournament Group” ซึ่งก็ขึน้อยู ่
กบัดลุยพินิจของครูและผูเ้รยีนแตล่ะกลุม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นกัเรยีนในกลุม่
ช่วยกนัก าหนด
หนา้ท่ีตาม
ความสามารถ 
ของแตล่ะคน 
พรอ้มใหค้  าแนะน า
ปรบัปรุง  
แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ของสมาชิก 
ภายในกลุม่ 

 
ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้น (HOME 
GROUP) ในกลุม่
จะมีนกัเรยีนท่ีคละ
ความสามารถทัง้ 
3 ระดบั ไดแ้ก่ เก่ง 
ปานกลาง อ่อน 
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อให้
นกัเรยีนไปฝึก
ปฏิบติัและเรยีนรู ้
รว่มกนั 
  
- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั  
 
- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่  
 
- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคกลุ่ม
แข่งขัน (TGT) 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

 
ข้ันน าไปใช้    
       1. ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่บา้น  (Home 
Group) ท่ีมีระดบัความสามารถเทา่กนั สง่ตวัแทน
เขา้แขง่ขนั ตามกลุม่เกมแขง่ขนั ไดแ้ก่  
เกมที่ 2 เกมเพียว อนัเดอรบ์อล  
(รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้  

 
1. ใหน้กัเรยีนกลุม่
บา้น  
(Home Group)  
ในแตล่ะระดบั
ความสามารถ  
เขา้รว่มการแขง่ขนั
(Tournament 
Group)  
2. เม่ือท าการ
แขง่ขนัเสรจ็สิน้แลว้
ใหน้  าคะแนนของ
แตล่ะคนในการแต่
ละครัง้มาบวก
รวมกนัในกลุม่บา้น 
(Group Home) 
กลุม่บา้นใดมี
คะแนนรวมสงูสดุ
ถือวา่เป็นฝ่ายชนะ
และไดร้บัรางวลั
เป็นทีมยอดเยี่ยม
ในการแขง่ขนันัน้ๆ  
 
 
 
 

 
1. เทคนิคการ
แขง่ขนัระหวา่ง
กลุม่ดว้ยเกม 

  
2.  เทคนิค
ตรวจสอบ 
เป็นกลุม่ 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค (TGT) 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

 
ข้ันสรุปและสุขปฏิบัต ิ 
           1. ครูชมเชยนกัเรยีนกลุม่ท่ีชนะ และให้
ก าลงัใจกลุม่นกัเรยีนท่ีแพใ้นการแขง่ขนั และให้
ก าลงัใจแตล่ะกลุม่ท่ีพยายามแขง่ขนัดว้ยน า้ใจ
นกักีฬา 
         2. การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
             -  ครูสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมการเรยีน
การสอน 
               -  ครูและนกัเรยีนรว่มกนัสรุปเหตกุารณ์
ตา่งๆ ในชัน้เรยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลน่ลกูสองมือ
ลา่ง 
               -  นกัเรยีนกลุม่บา้น (Home Group) 
ชีแ้จงขอ้บกพรอ่ง ใหค้  าแนะน า พรอ้มบอกแนว
ทางการแกไ้ขของตนเองและสมาชิกในกลุม่ 
           3.  ครูนดัหมายการเรยีนการสอนในครัง้
ตอ่ไป 
           4. นกัเรยีนแตล่ะกลุม่ส  ารวจความ
เรยีบรอ้ยของสมาชิก  บอกเลกิแถว  แลว้ท าความ
สะอาดรา่งกาย 

 

 
1. นกัเรยีนในกลุม่ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้
ซึ่งกนัและกนั 
 
2.  วิเคราะหปั์ญหา
และอุปสรรคก์าร
เลน่ของตนเองและ
กลุม่ 
 
3. ใหค้  าแนะน า  
ปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกภายในกลุม่ 
 
4. รว่มวางแผนการ
เลน่เกมครัง้ตอ่ไป 

 
1. เทคนิคการพดู
รอบวง 
 
2.  เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 
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เกมที่ 2 เพียว อันเดอรบ์อล 
วัตถุประสงค ์

เพื่อพฒันาทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 

อุปกรณ ์
1. ลกูวอลเลยบ์อล 
2. นกหวีด 
3. ใบบนัทกึผลคะแนน 
4. นาฬิกาจบัเวลา 

 

วิธีปฏิบัติ 
1. ครูจัดนัก เรียนเข้าแถว เพื่ อ เตรียมความพร้อม เข้าร่วมการกลุ่ม เกมแข่งขัน 

(Tournament Group) ดงัภาพ 
 

 

 

 

 

 

2. ใหผู้เ้รยีนท่ีมีความสามารถเทา่กัน ในแต่ละกลุม่บา้น (HOME GROUP) ออกไปยืนใน
พืน้ท่ีแสดงความสามารถ  

3. เม่ือไดย้ินสญัญาณนกหวีด ใหผู้เ้รยีนคนแรกเลน่ลกูสองมือลา่ง โดยปฏิบติัดงันี ้
3.1 จงัหวะท่ี 1 ยืนทา่เตรยีมพรอ้ม มือทัง้สองจับลกูวอลเลยบ์อลคอ่นไปดา้นหลงั 
3.2 จงัหวะท่ี 2 โยนลกูบอลขึน้ตรง ๆ 
3.3 จังหวะท่ี 3 เม่ือลกูวอลเลยบ์อลตกมาถึงจุดสมัผสัใหเ้ลน่ลกูสองมือลา่ง โดยยก

แขนตี และแขนเหยียดตรงให้ลูกบอลสัมผัสระหว่างข้อมือกับข้อศอก พรอ้มกับเหยียดล าตัว  
ขา และขอ้เทา้ขึน้ตรงๆ เพื่อใหล้กูบอลขึน้ไปตรง ๆ ดงัภาพ 
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ภาพประกอบ 27  เกมเพียว อนัเดอร ์

 
ท่ีมา : รงัสรรค ์พิพฒันช์ลธี (มปป) 

 

4. ปฏิบติัต่อเน่ืองใหไ้ดจ้  านวนครัง้มากท่ีสดุ ในเวลา 1 นาที ระหว่างปฏิบติัหากลกูบอล
ตกลงสูพ่ืน้ ใหใ้หน้บัเริ่มหนึ่งใหม่   

5. เม่ือครบตามเวลาท่ีก าหนด ใหผู้เ้ขา้แขง่ขนับนัทกึคะแนนลงใบบนัทกึผล ซึ่งคิดคะแนน
ไดด้งันี ้ 

5.1 การแขง่ขนันัน้ๆใครมีคะแนนการเลน่ลกูสองมือลา่งสงูสดุ ถือเป็นผูช้นะ  
5.2 ผูช้นะจะไดค้ะแนนสะสมสงูสดุ เทา่กบั 5 คะแนน  
5.3 ผูช้นะรองละมา จะไดค้ะแนน 4 3 2 1 ลงมา ตามล าดบัคะแนนท่ีเลน่ลกูสองมือ

ลา่งได ้ 
6. ปฏิบติัแบบขอ้ 2 – 5 ไปเรื่อยๆ จนครบทกุคน  
7. เม่ือแข่งขันเสร็จสิน้แลว้ ให้นักเรียนกลุ่มบ้าน (Home Group) กลับเข้าสู่บ ้านของ

ตนเอง และน าคะแนนการแขง่ขนัของตนเองท่ีเลน่ได ้มารวมกบัสมาชิกคนอ่ืนๆ 
8. เม่ือรวมแลว้กันแลว้ใหน้  าผลคะแนนมาส่งท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสะสมสงูท่ีสุด 

ถือวา่เป็นเป็นผูช้นะในเกมแขง่ขนั 
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แบบการวางแผนการเรียนและปฏิบัติกรรมกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

 

กลุ่มที่...............................   
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หน้าที ่
1  หวัหนา้กลุม่ ควบคมุดแูลกลุม่และวางแผน 
2  ผูต้รวจสอบ ตรวจสอบระดบัความสามารถของ

สมาชิกกลุม่ เพื่อแกไ้ขปรบัปรุง 
3  ผูฝึ้กสอน ช่วยเหลอื แนะน าเพื่อนสมาชิก 
4  ผูบ้นัทกึ บนัทกึความสามารถและการ

พฒันาของกลุม่เพื่อปรบัปรุง 
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แบบประเมินตนเองในการเล่นลูกสองมือล่างด้วยการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

ค าส่ัง  ใหก้าเครื่องหมาย / ลงในช่องวา่งตามรางการที่เห็นวา่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
ช่ือ................................สกลุ..............................กลุม่ท่ี ............. ชัน้........../..........เลขท่ี............ 

ที่ รายการที่จะประเมิน ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การยืนและทรงตวัขัน้พืน้ฐานเพื่อเตรยีมตวัเลน่
ลกูสองมือลา่งได ้

     

2 การจบัประสานมือไดถ้กูตอ้ง แขนเสมอกนั และ
เหยียดตรง 

     

3 ประสานมือทนัเวลาในการรบัลกูทกุครัง้ได ้      
4 จุดท่ีบอลสมัผสักบัแขนอยูใ่นจุดท่ีตอ้งการ      
5 เลน่ลกูสองมือลา่งสามารถบงัคบัใหล้กูลอยไป

ยงัทิศทางท่ีตอ้งการได ้
     

6 ลกูบอลท่ีเลน่ลอยไปยงัจุดท่ีตอ้งการใหต้ก      
7 สามารถตัง้ลกูบอลท่ีลอยมาจากทกุทิศทาง 

ดว้ยลกูสองมือลา่งได ้
     

8 สามารถตัง้ลกูบอลดว้ยลกูสองมือลา่งได้
ตอ่เน่ืองไม่ผิดพลาด 

     

 
ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองในการเรยีนวอลเลยบ์อล เรื่องการเลน่ลกูสองมือลา่ง คือ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
วิธีแกปั้ญหาของนกัเรยีนคือ  

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
ขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะของนกัเรยีนในการเรยีนครัง้นี ้ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
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แบบประเมินในการเล่นลูกสองมือล่างภายในกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

 
( / ) ปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง        ( X ) ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข 

 
ช่ือ.........................สกลุ............................กลุม่ท่ี .............. ชัน้.........../...........เลขท่ี.................. 

 

เม่ือนักเรียนทราบผลการประเมินของตนเองจากเพื่อน และผลการประเมินตนเองแลว้ 
รวมทัง้ขอ้แนะน าในการเลย่ลกูสองมือลา่งจากครูผูส้อน นกัเรยีนไดน้  ามาแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อพฒันา
ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งของนกัเรยีนอยา่งไร 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

..................................................... (ผูป้ระเมิน) 

หวัหนา้กลุม่ 

 
 
 
 
ท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ – สกลุ 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รเค

ลื่อ
นไ
หว

 

กา
รจ
บัป

ระ
สา
นมื
อ 

จุด
สมั
ผสั
ที่บ

อล
กร
ะท
บแ
ขน

 

กา
รบ
งัค
ยัทิ
ศท
าง
เค
ลื่อ
นที่
ขอ
งบ
อล

 

กา
รเล

น่น
ลกู
สอ
งมื
อล
า่ง
ติด
ตอ่
กนั

  
 
 
 

หมายเหตุ 

1        
2        
3        
4        
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันเป็นทมี 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

 
กลุ่มที่ ..................... 

 
ค าชี้แจง  ใหผู้ส้งัเกตพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคน และเขียนเลข

ระดบัพฤติกรรมลงในช่องระดบัคะแนน  โดยแตล่ะระดบัมีความหมายดงันี ้
ระดบั  3 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัสงู 
ระดบั 2 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 
ระดบั  1  หมายถึง  มีพฤติกรรทในระดบัต ่า 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
 
 

 
ช่ือ – สกลุ 

ท า
งา
นที่
ได
ร้บั
มอ
บห

มา
ยเ
ต็ม
คว
าม
สา
มา
รถ

 

รว่
มว
าง
แผ
นแ
ละ
ปร
กึษ

าก
บัเ
พื่อ
นใ
นก
ลุม่

 

เป็
นผ
ูน้ า
แล
ะผ
ูต้า
มที่
เห
มา
ะส
ม 

เป็
นผ
ูม้ีว
ินยั
ใน
กา
รท
 าง
าน

 

เป็
นผ
ูย้อ
มร
บัแ
ละ
แก
ไ้ข
ขอ้
บก
พร
อ่ง

 

ให
ก้า
รช
่วย
เห
ลอื
สม
าชิ
กใ
นก
ลุม่

 

สรุ
ปร
ะด
บั 

1         

2         

3         

4         

 

หวัหนา้กลุม่ .........................................................ผูป้ระเมิน 

ต าแหนง่.................................... 
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(ตวัอยา่ง) 
แผนจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนวชิาวอลเลยบ์อล ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  กีฬาวอลเลยบ์อล                  จ านวน 18 คาบเรียน 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4      เร่ือง  การเล่นลูกสองมือล่าง 2        จ านวน   2 คาบเรียน 
 
1.  มาตรฐานการเรียนรู้ 

 สาระที่  3  การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล 
มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจ  มีทักษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม   

และกีฬา 
มาตรฐาน พ 3.2   รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็น

ประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  มีวินยั  เคารพสทิธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั  
และช่ืนชมในสนุทรยีภาพของการกีฬา 
 
2.  สาระส าคัญ 

การเลน่ลกูมือลา่ง โดยทั่วไปนิยมเรียก “อันเดอร”์ การเลน่ลกูมือลา่งนี ้หมายถึง การใช้
มือทัง้สองเลน่เลน่ลกูบอล โดยการจับหรอืประสานมือทัง้สองใหชิ้ดกัน กระดูกแขนท่ีติดกับหวัแม่
มือตัง้ตัง้ขึน้เป็นสนั พยายามจดัใหต้น้แขนและนิว้หวัแม่มือเรยีงขนานกนัไปแขนเหยียดตงึเป็นทอ่น
เดียวกนั นิว้หวัแม่มือตอ้งเรยีงชิดเสมอกนั ไม่ทบักนั นอกจากนีอ้าจจบัดว้ยวิธีประสานนิว้นอกจาก
นิว้หวัแม่มือ  หรอืวิธีวางหลงัมือไวใ้นอุง้มืออีกขา้งหนึ่ง ซึ่งเหมาะกบัเด็กๆ เพราะท าใหก้ารจบัมือทัง้
สองกระชบัมั่นยิ่งขึน้ 
 
3.  ตัวชีว้ดั 

พ 3.1 ม.1/2   เลน่กีฬาไทยและกีฬาสากลประเภทบุคคลและทีมโดยใช้ทักษะพืน้ฐาน
ตามชนิดกีฬาอยา่งละ 1 ชนิด 

พ 3.2 ม.1/3   ปฏิบติัตามกฎ  กติกา  และขอ้ตกลงตามชนิดกีฬาที่เลอืกเลน่   
พ 3.2 ม.1/4 วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ 

ในการเลน่อยา่งเป็นระบบ 
พ 3.2 ม.1/5   รว่มมือในการเลน่กีฬาและการท างานเป็นทีมอยา่งสนกุสนาน 
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4.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
1. นกัเรยีนสามารถปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้รอ้ยละ 80 (K) 
2. นกัเรยีนสามารถอธิบายความส าคญั และขัน้ตอนของการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(K) 
3. นกัเรยีนสามารถปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(P) 
4. นกัเรยีนน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปออกก าลงักายในชีวิตประจ าวนัได ้(A) 

 
5.  สาระการเรียนรู้ 

1. ความส าคญัของทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
2. ขัน้ตอนทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
3. การเลน่ลกูสองมือลา่งเบือ้งตน้ 
4. การน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปใชใ้นการแขง่ขนั 

 
6.  สมรรถนะของผู้เรียน 

1.  ความสามารถในการคิด   
2.  ความสามารถในการแกปั้ญหา  
3.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 
7.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์

1.  มุ่งมั่นในการท างาน 
2.  ซื่อสตัยส์จุรติ 
3.  มีวินยั 
4.  มีจิตสาธารณะ 
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8. กิจกรรมการเรียนรู้    
ช่ัวโมงที่ 1  
ข้ันเตรียม ( ใช้เวลา 10  นาที) 

1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว แบง่เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูตรวจสอบความพรอ้มเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและตรวจสอบรายช่ือนกัเรยีน 
3.  อบอุ่นรา่งกาย โดยการเลม่เกมหว่านแหจับปลา วิธีการเลน่ ใหค้รูวิ่งไลจ่ับนกัเรียน

จ านวน 2 คนเพื่อมาเป็นแห จากนัน้ใหน้กัเรยีนท่ีเป็นแห วิ่งไลจ่บัเพื่อนโดยมือหา้มหลดุออกจากกัน 
โดยระหว่างท าการหว่านแห มือหา้มหลดุออกจากกัน ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ัดเจน เพื่อให้
นกัเรยีนเกิดความทา้ทายไม่รูส้กึเบื่อหนา่ย (การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 

4. ใหน้กัเรียนจัดแถวเป็นวงกลม 2 วง แบง่เป็นนกัเรยีนชาย 1 วง และนกัเรียนหญิง 1วง 
ใหน้กัเรียนอาสาสมัคร 5 คน ของแต่ละวง มาน ายืดเหยียดในวงของตนเอง คนละ 2 ท่า ไม่ซ  า้กัน 
(คนท่ีน าตอ้งไม่ซ  า้กบัครัง้ท่ีแลว้) 
ข้ันอธิบายสาธิต (ใช้เวลา 10 นาที) 

ครูผูส้อนอธิบายขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมมือลา่ง ตามแบบฝึกตา่งๆ ดงันี  ้
1.  การจบัมือ 3 รูปแบบในการเลน่ลกูสองมือลา่ง (อนัเดอรบ์อล) 
2.  แบบฝึกท่ี 1 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอล  
3.  แบบฝึกท่ี 2 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอลเคลื่อนท่ี  
4.  แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและอนัเดอร ์ 
5.  แบบฝึกท่ี 4 ตัง้ลกูบอลขึน้ตรงๆ และอนัเดอรใ์หไ้ดจ้  านวนครัง้มากท่ีสดุ 
6.  แบบฝึกท่ี 5 เลน่ลกูสองมือลา่งกระทบฝาผนงั 

ข้ันปฏิบัติ (ใช้เวลา 25 นาที) 
1. ครูผูส้อนสาธิตและแสดงทกัษะการอันเดอรบ์อลในรูปแบบต่างๆ ใหน้กัเรยีนดู พรอ้ม

ทัง้ออกค าสั่งใหน้กัเรยีนท าตามแบบฝึกท่ีอธิบายไปในขัน้อธิบายสาธิตทีละขัน้ตอน ดงันี  ้
-  การจับมือ 3 รูปแบบในการเล่นลูกสองมือลา่ง (อันเดอรบ์อล) ไดแ้ก่ การจับมือ 

ซอ้นมือ การจบัมือแบบโอบหมดั และการจบัมือแบบประสานนิว้ ตามล าดบั 
-  แบบฝึกท่ี 1 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอล โดยการใหน้กัเรียนเหยียดแขนตึง 

ยืนดว้ยปลายเทา้ทัง้สองขา้ง เทา้น าเทา้หนึ่ง เทา้ตามเทา้หนึ่ง ยอ่ตวัลง เม่ือไดย้ินเสยีงสญัญาณให้
เลน่ลกูมือลา่งโดยไม่มีบอลจนครบก าหนด 

-  แบบฝึกท่ี 2 การเลน่ลกูมือลา่งแบบไม่มีลกูบอลเคลื่อนท่ี เม่ือไดย้ินเสยีงสญัญาณ
ใหผู้เ้รยีนเคลื่อนท่ีตามสั่ง โดยการเลน่ลกูมือลา่งไม่มีบอล จนครบก าหนด 
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-  แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและอนัเดอรบ์อล โดยใหผู้ฝึ้กหดัจับบอลไว ้โดยใหโ้ยนขึน้ไป
เหนือศีรษะ 1 – 2 ฟุต หาจังหวะสง่บอล หรืออันเดอรข์ึน้บนอากาศ 1 ครัง้ และจับบอลไว ้ท าไป
เรื่อยๆตนครบก าหนด 

-  แบบฝึกท่ี 4 ตัง้ลกูบอลขึน้ตรงๆ และอนัเดอรใ์หไ้ดจ้  านวนครัง้มากท่ีสดุ 
-  แบบฝึกท่ี 5 เลน่ลกูสองมือลา่ง กระทบฝาผนงัพยายามบงัคบัลกูบอลไม่ใหต้กพืน้ 

2. ครูจัดกลุม่ท่ีคละความสามารถของนกัเรยีนออกเป็นกลุ่มละ 4 คน โดยคละนกัเรยีนท่ี
มีระดับความสามารถแตกต่างกัน เก่ง ปานกลาง อ่อน ในอัตราส่วน 1:2:1 โดยกลุ่มนีเ้รียกว่า  
“กลุม่บา้น” หรอืเรยีกอีกอยา่งวา่ “Home Group” เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูร้ว่มกนั 

3. เม่ือนกัเรียนเริ่มปฏิบติัทกัษะไดแ้ลว้ ครูผูส้อนใหแ้ยกออกไปฝึกตามกลุม่ของตนเอง 
(Home Group) และใหส้มาชิกแต่ละกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ี และบทบาทในการท ากิจกรรม
ระหว่างฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหก้ับสมาชิก เพื่อเตรียมเขา้รบัการ
ทดสอบยอ่ยครัง้ท่ี 2  

 
ช่ัวโมงที่ 2  
ข้ันเตรียม   ( ใช้เวลา 10  นาที) 

-  จดักิจกรรมเหมือนชั่วโมงแรก 
ข้ันอธิบายสาธิต + ข้ันปฏิบตัิ   (ใช้เวลา 20 นาที) 

1.   ครูทบทวนความรูเ้ดิมในชั่วโมงท่ีแลว้ใหน้กัเรยีนฟัง 
2.   ครูแจง้กฎ กติกาการทดสอบยอ่ยครัง้ท่ี 2 ใหน้กัเรยีนฟัง 
3. ครูผูส้อนใหแ้ยกออกไปฝึกตามกลุม่ของตนเอง (Home Group) และใหส้มาชิกแต่ละ

กลุ่มวางแผนร่วมกันถึงหน้า ท่ี และบทบาทในการท ากิจกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติ  สังเกต  
ใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหก้บัสมาชิก เพื่อเตรยีมเขา้รบัการทดสอบยอ่ยครัง้ท่ี 2 
ข้ันน าไปใช้   (ใช้เวลา 20 นาที) 

1. นัก เรียนแต่ละคนในกลุ่มบ้าน  “Home Group” เข้ารับการทดสอบย่อย ท่ี  2  
(รายละเอียดการทดสอบย่อยท่ี 2 (แนบทา้ยแผนการจัดการเรียนรู)้ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนจะตอ้ง
ทดสอบให้ผ่านไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 75 ถึงจะมีสิทธ์ิในการเขา้รบัการทดสอบประจ าหน่วยฝึกท่ี 2 
ตอ่ไปได ้ 
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2. หากนักเรียนสอบย่อยไม่ผ่าน ครูผู้สอนจะเข้าไปส  ารวจถึงปัญหา ให้ค  าแนะน า  
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหก้ับผูเ้รียน จากนัน้ใหก้ลบัมาทดสอบยอ่ยอีกครัง้ ถา้ผ่านก็สามารถเขา้รบั  
การทดสอบประจ าหนว่ยฝึกท่ี 2 ได ้

3. สมาชิกแตล่ะกลุม่บนัทกึผลลงในใบบนัทกึผล 
 

ช่ัวโมงที่ 3  
ข้ันเตรียม ( ใช้เวลา 10  นาที) 

-  จดักิจกรรมเหมือนชั่วโมงแรก 
ข้ันอธิบายสาธิต + ข้ันปฏิบตัิ (ใช้เวลา 10 นาที) 

1.  ครูทบทวนความรูเ้ดิมในชั่วโมงท่ีแลว้ใหน้กัเรยีนฟัง 
2.  ครูอธิบายกฎ กติกา การทดสอบประจ าหนว่ยฝึกท่ี 2 ใหน้กัเรยีนฟัง  
3.  ครูผู้สอนให้นักเรียนแยกออกไปฝึกตามกลุ่มของตนเอง (Home Group) และ 

ใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ี และบทบาทในการท ากิจกรรมระหว่างฝึกปฏิบัติ 
สงัเกต ให้ค  าแนะน า และแก้ไขขอ้บกพร่องให้กับสมาชิก เพื่อเตรียมเขา้รบัการทดสอบประจ า  
หนว่ยฝึกท่ี 2   
ข้ันน าไปใช้ (ใช้เวลา 20 นาที) 

1. นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มบ้าน “Home Group” ทุกคนท่ีผ่านการทดสอบย่อย  
ไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 75 เขา้รบัการทดสอบประจ าหนว่ยฝึกท่ี 2  (รายละเอียดการทดสอบประจ าหนว่ย
ฝึกท่ี 2 แนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้    

2. สมาชิกแตล่ะกลุม่บนัทกึผลลงในสมดุบนัทกึ 
3. เม่ือท าการทดสอบประจ าหน่วยฝึกท่ี 2 แลว้ สมาชิกในกลุม่จะได้คะแนนของตนเอง

ออกมา จากนัน้ใหน้  าคะแนนของสมาชิกกลุม่บา้นทุกคนมารวมกันคิดเป็นค่าเฉลี่ย หากกลุม่ใด 
มีคา่คะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ ถือวา่เป็นกลุม่ท่ีชนะ และไดร้บัการช่ืนชมใหเ้ป็นทีมยอดเยี่ยม  
ข้ันสรุปและสุขปฏิบัติ (ใช้เวลา 10 นาที) 

1. ครูชมเชยนกัเรยีนกลุม่ท่ีไดค้ะแนนสงูสดุ และใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีไดค้ะแนนสอบนอ้ย 
2. ครูสรุปผลการปฏิบติักิจกรรม สรุปเหตุการณ์ต่างๆในชัน้เรียนท่ีเก่ียวขอ้งกับการเล่น 

ลกูสองมือลา่ง และมีการซกัถามว่ากิจกรรมดงักลา่วสามารถน าไปสูท่กัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง  
ไดห้รือไม่อย่างไร รว่มกันแสดงความคิดเห็น และท ากิจกรรมการวางแผนการฝึก การทดสอบ  
กลา่วถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ภายในกลุม่ตนเอง และแนะน าการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ของตนเอง และสมาชิกภายในกลุม่ เพื่อปรบัปรุงและแกไ้ขในการปฏิบติัและทดสอบตอ่ไป 
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3.  แนะน าและมอบหมายใหน้กัเรียนฝึกทกัษะต่างๆ นอกเวลาเรียน และน าทกัษะไปใช้
ปรบัใชอ้อกก าลงักายในชีวิตประจ าวนั 

4.  ครูนดัหมายการเรยีนการสอนในครัง้ตอ่ไป 
5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มส  ารวจความเรียบรอ้ยของสมาชิก บอกเลิกแถว แลว้ท าความ

สะอาดรา่งกายเพื่อเรยีนวิชาตอ่ไป 
 

9. ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
9.1 สื่อการเรยีนรู ้

-  ลกูวอลเลยบ์อล 
-  การทดสอบยอ่ย 
-  การทดสอบประจ าหนว่ยฝึก 

9.2 แหลง่การเรยีนรู ้
- สนามวอลเลยบ์อล 

 
10. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

วิธีวัดผล 
1. การสงัเกต โดยสงัเกตจากสิ่งตอ่ไปนี ้

1.1 การปฏิบติักิจกรรม 
1.2 การปฏิบติังานกลุม่ 

2. การทดสอบ 
2.1 การทดสอยอ่ย 
2.2 การทดสอบประจ าหนว่ยฝึก 

3. การตอบค าถาม 
เคร่ืองมือวัดผล 

1. แบบทดสอบยอ่ย 
2. แบบทดสอบประจ าหนว่ยฝึก 
3. แบบประเมินตนเองในการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
4. แบบสอบถามปลายเปิด 
5. แบบประเมินการเลน่ลกูสองมือลา่งภายในกลุม่ 
6. แบบประเมินพฤติกรรมภายในกลุม่ 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI 

แนวคิดแบบร่วมมือ 

 

ข้ันเตรียม 
      1.  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว 
แบง่เป็นชาย 3 แถว  หญิง 3 แถว 
      2.  ครูตรวจสอบความพรอ้มเครื่องแตง่
กายของนกัเรยีนและตรวจสอบรายช่ือ
นกัเรยีน 
      3.  อบอุ่นรา่งกาย โดยการเลม่เกม
หวา่นแหจบัปลา วิธีการเลน่ ใหค้รูวิ่งไลจ่บั
นกัเรยีนจ านวน 2 คนเพื่อมาเป็นแห 
จากนัน้ใหน้กัเรยีนท่ีเป็นแห วิ่งไลจ่บัเพื่อน
โดยมือหา้มหลดุออกจากกนั โดยระหวา่ง
ท าการหวา่นแห มือหา้มหลดุออกจากกนั 
ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อให้
นกัเรยีนเกิดความทา้ทายไม่รูส้กึเบื่อหนา่ย 
(การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 
     4. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็นวงกลม 2 วง 
แบง่เป็นนกัเรยีนชาย 1 วง และนกัเรยีน
หญิง 1วง ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 5 คน ของ
แตล่ะวง มาน ายืดเหยียดในวงของตนเอง 
คนละ 2 ทา่ ไม่ซ  า้กนั (คนท่ีน าตอ้งไม่ซ  า้กบั
ครัง้ท่ีแลว้) 
 
 
 
 
 

  

-  เทคนิค 
การเรยีนรูร้ว่มกนั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI 

แนวคิดแบบร่วมมือ 

 
ข้ันอธิบายสาธิต 
     ครูผูส้อนโดยการอธิบาย และสาธิต
ขัน้ตอนในการท าความคุน้เคยกบัลกู
วอลเลยบ์อลในรูปแบบตา่งๆ  ดงันี ้
      1. การจบัมือ 3 รูปแบบในการเลน่ 
ลกูสองมือลา่ง (อนัเดอรบ์อล) 
      2. .แบบฝึกท่ี 1 การเลน่ลกูมือลา่ง 
แบบไม่มีลกูบอล  
      3. แบบฝึกท่ี 2 การเลน่ลกูมือลา่ง 
แบบไม่มีลกูบอลเคลื่อนท่ี  
      4. แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและอนัเดอร ์ 
      5.  แบบฝึกท่ี 4  ตัง้ลกูบอลขึน้ตรงๆ 
และอนัเดอรใ์หไ้ดจ้  านวนครัง้มากท่ีสดุ 
      6. แบบฝึกท่ี 5 เลน่ลกูสองมือลา่ง
กระทบฝาผนงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
เทคนิค 
การเรยีนรูร้ว่มกนั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค TAI 

แนวคิดแบบร่วมมือ 

 
ข้ันปฏิบัติ    
     1. สอนโดยการอธิบาย สาธิต และให้
ผูเ้รยีนท าตามท่ีละขัน้ตอน  
     2. ครูจดักลุม่ท่ีคละความสามารถของ
นกัเรยีนออกเป็นกลุม่ละ 4 คน โดยคละ
นกัเรยีนท่ีมีระดบัความสามารถแตกตา่งกนั 
เก่ง ปานกลาง ออ่น ในอตัราสว่น 1:2:1 โดย
กลุม่นีเ้รยีกวา่ “กลุม่บา้น” หรอืเรยีกอีกอยา่ง
วา่ “Home Group” เพื่อใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรู ้
รว่มกนั 
      3. ใหผู้เ้รยีนปฏิบติัทกัษะซ า้ๆใหเ้กิด
ทกัษะตามทฤษฏีการเรยีนรูข้องธอรน์ไดส ์
      4. เม่ือนกัเรยีนเริ่มปฏิบติัทกัษะไดแ้ลว้ 
ครูผูส้อนใหแ้ยกออกไปฝึกตามกลุม่ของ
ตนเอง (Home Group) และใหส้มาชิกแต่
ละกลุม่วางแผนรว่มกนัถึงหนา้ท่ี และ
บทบาทในการท ากิจกรรมระหวา่งฝึกปฏิบติั 
สงัเกต ใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ใหก้บัสมาชิก เพื่อเตรยีมเขา้รบัการทดสอบ
ยอ่ย  
 
 
 
 
 
 

 
  1. จดันกัเรยีน 
มีระดบัความสามารถ
แตกตา่งกนั เก่ง  
ปานกลาง อ่อน  
ในอตัราสว่น 1:2:1 
โดยกลุม่นีเ้รยีกวา่ 
“กลุม่บา้น” หรอืเรยีก
อีกอยา่งวา่  
“Home Group” 
เพื่อใหน้กัเรยีนได้
เรยีนรูร้ว่มกนั 
 
   2. นกัเรยีนในกลุม่
รว่มฝึกปฏิบติัรว่มกนั 
ช่วยกนัก าหนดหนา้ท่ี
แบง่ความรบัผิดชอบ
ตามความสามารถ
ของแตล่ะคน 
พรอ้มแนะน า 
ปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่ง 
ของตนเอง และของ
สมาชิกภายในกลุม่ 
 
 

 
ใหน้กัเรยีนเขา้กลุม่บา้น 
(HOME GROUP) 
 เพื่อใหน้กัเรยีนไปฝึก
ปฏิบติัและเรยีนรู ้
รว่มกนั 
 
-  เทคนิคการเรยีนรู ้
รว่มกนั 
 
-  เทคนิคการตรวจสอบ
เป็นกลุม่  
 
–  เทคนิคการท างาน
เป็นทีม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค  TAI 

แนวคิดแบบร่วมมือ 

 
ข้ันน าไปใช้    
     1. นกัเรยีนกลุม่บา้น  (Home Group)
เขา้รบัการทดสอบยอ่ยท่ี 2 (รายละเอียด
แนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
ซึ่งนกัเรยีนแตล่ะคนในกลุม่บา้นจะตอ้ง
ทดสอบยอ่ยใหผ้า่นไม่ต  ่ากวา่ 75% ถึงจะมี
สทิธ์ิในการเขา้รบัการทดสอบประจ าหนว่ย
การฝึกนัน้ๆ หากนกัเรยีนสอบยอ่ยไม่ผา่น 
ครูผูส้อนจะเขา้ไปส  ารวจถึงปัญหา 
ใหค้  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหก้บั
ผูเ้รยีน จากนัน้ใหก้ลบัมาทดสอบยอ่ย 
อีกครัง้ ถา้ผา่นก็สามารถเขา้รบัการทดสอบ
ประจ าหนว่ยฝึกได ้
     2. นกัเรยีนกลุม่บา้น  (Home Group) 
ท่ีผา่นการทดสอบยอ่ยท่ี 2 ไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 
75 เขา้รบัการทดสอบประจ าหนว่ยฝึกท่ี 2  
(รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดั 
การเรยีนรู)้ 
          2.1  เม่ือท าการทดสอบประจ าหนว่ย
ฝึกท่ี 2 แลว้ ใหส้มาชิกในกลุม่บนัทกึคะแนน
ลงใบบนัทกึผล 
            2.2  น าคะแนนของสมาชิกกลุม่
บา้นทกุคนมารวมกนัคิดเป็นคา่เฉลี่ย  
หากกลุม่ใดมีคา่คะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ  
ถือวา่เป็นกลุม่ท่ีชนะ และไดร้บัการช่ืนชม 
ใหเ้ป็นทีมยอดเยี่ยม 

 
ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้น 
(Home Group) 
เขา้รบัการทดสอบ
ยอ่ย ซึ่งนกัเรยีนแตล่ะ
คนในกลุม่บา้น
จะตอ้งทดสอบยอ่ย
ใหผ้า่นไม่ต  ่ากวา่ 
75% ถึงจะมีสทิธ์ิใน
การเขา้รบัการ
ทดสอบประจ าทกัษะ
นัน้ๆ เม่ือการสอบ
ประจ าทกัษะ เสรจ็
สิน้แลว้ ใหส้มาชิก
กลุม่บา้นทกุคนน า
คะแนนมารวมกนัคิด
เป็นคา่เฉลี่ยของกลุม่ 
หากกลุม่ใดมีคา่
คะแนนเฉลี่ยสงูท่ีสดุ 
ถือวา่เป็นกลุม่ท่ีชนะ 
และไดร้บัการช่ืนชม
ใหเ้ป็นทีมยอดเยี่ยม 

 

 
-  เทคนิคกลุม่ช่วยเรยีน
ช่วยเรยีนรายบุคคล 
 
- เทคนิคการเรยีนรู ้
รว่มกนั 
 
–  เทคนิคการท างาน
เป็นทีม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค  TAI 

แนวคิดแบบร่วมมือ 

ข้ันสรุปและสุขปฏิบัต ิ  
    1. ครูชมเชยนกัเรยีนกลุม่ท่ีไดค้ะแนน
สงูสดุ และใหก้ าลงัใจกลุม่นกัเรยีนท่ีได้
คะแนนการทดสอบนอ้ย 
   2. ครูสรุปผลการปฏิบติักิจกรรมการเรยีน
การสอน ช่วยกนัสรุปเหตกุารณต์า่งๆในชัน้
เรยีนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
และมีการซกัถามวา่กิจกรรมดงักลา่ว
สามารถน าไปสูท่กัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
ไดห้รอืไม่อยา่งไร รว่มกนัแสดงความคิดเห็น 
และท ากิจกรรมการวางแผนการฝึก  
การทดสอบ  กลา่วถึงปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดขึน้ภายในกลุม่ตนเอง และแนะน า 
การปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของตนเอง 
และสมาชิกภายในกลุม่ เพื่อปรบัปรุงและ
แกไ้ขในการปฏิบติัและทดสอบตอ่ไป 

3.  แนะน าและมอบหมายให้
นกัเรยีนฝึกทกัษะตา่งๆ  นอกเวลาเรยีน  
และน าทกัษะไปใชป้รบัใชอ้อกก าลงักายใน
ชีวิตประจ าวนั 

4.  ครูนดัหมายการเรยีนการสอน
ในครัง้ตอ่ไป 

5.  นกัเรยีนแต่ละกลุม่ส  ารวจความ
เรยีบรอ้ยของสมาชิก  บอกเลกิแถว  แลว้ท า
ความสะอาดรา่งกายเพื่อเรยีนวิชาตอ่ไป 

 
1. นกัเรยีนในกลุม่ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูซ้ึ่ง
กนัและกนั 
 
2.  วิเคราะหปั์ญหา
และอุปสรรคก์ารเลน่
ของตนเองและกลุม่ 
 
3. ใหค้  าแนะน า  
ปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกภายในกลุม่ 
 
4. รว่มวางแผนการ
ปฏิบติั และการ
ทดสอบครัง้ตอ่ไป 

 
-  เทคนิคการพดูรอบวง 
 
-  เทคนิคการตรวจสอบ
เป็นกลุม่ 
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การทดสอบย่อยคร้ังที่  2  
เพียว อันเดอรบ์อล 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อทดสอบความสามารถในการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 

อุปกรณ ์
1.  ลกูวอลเลยบ์อล 
2.  นกหวีด 
3.  ใบบนัทกึผลคะแนน 
4.  นาฬิกาจบัเวลา 
 

วิธีปฏิบัติ 
1.  ครูจัดนักเรียนเข้าแถว เพื่ อ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมทดสอบประจ าหน่วย  

(Test Group) ดงัภาพ 
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2. ให้ผู ้ เรียนในแต่ละกลุ่มบ้าน  (Home Group) ออกไปยืนในพื ้น ท่ีการทดสอบ 
ท าการทดสอบครัง้ละ 1 กลุม่ 

3. เม่ือไดย้ินสญัญาณนกหวีด ใหผู้ท้ดสอบเลน่ลกูสองมือลา่ง โดยปฏิบติัดงันี ้
3.1 จงัหวะท่ี 1 ยืนทา่เตรยีมพรอ้ม มือทัง้สองจับลกูวอลเลยบ์อลคอ่นไปดา้นหลงั 
3.2 จงัหวะท่ี 2 โยนลกูบอลขึน้ตรง ๆ 
3.3 จังหวะท่ี 3 เม่ือลูกวอลเลย์บอลตกมาถึงจุดสัมผัสให้เล่นลูกสองมือล่าง  

โดยยกแขนตี และแขนเหยียดตรงใหล้กูบอลสมัผสัระหวา่งขอ้มือกบัขอ้ศอก พรอ้มกบัเหยียดล  าตวั 
ขา และขอ้เทา้ขึน้ตรงๆ เพื่อใหล้กูบอลขึน้ไปตรง ๆ ดงัภาพ 

 

ภาพประกอบ 28  การทดสอบยอ่ยครัง้ท่ี 2 เพียว อนัเดอรบ์อล 

ท่ีมา : (รงัสรรค ์พิพฒันช์ลธี, มปป) 
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4.  ปฏิบติัตอ่เน่ืองใหไ้ดจ้  านวนครัง้มากท่ีสดุ ในเวลา 1 นาที ระหวา่งปฏิบติัหากลกูบอล
ตกลงสูพ่ืน้ใหใ้หน้บัเริ่มหนึ่งใหม่ 

5.  เม่ือไดย้ินเสยีงนกหวีดหยดุเวลา ครบตามเวลาท่ีก าหนด ผูเ้ขา้ทดสอบตอ้งปฏิบติัดงันี ้ 
5.1 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบรบัผลคะแนนการทดสอบจากครูผู้ประเมิน (โดยมีเกณฑ ์

การใหค้ะแนน แนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
5.2 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบบนัทกึผลคะแนนท่ีได ้ลงในใบบนัทกึผล 

6.  ปฏิบติัแบบขอ้ 2 – 5 ไปเรื่อยๆ จนครบทกุคน  
7. เม่ือท าการทดสอบเสร็จสิน้แลว้ ใหน้กัเรียนกลุม่บา้น (Home Group) กลบัเขา้สูบ่า้น

ของตนเอง และน าคะแนนการทดสอบของตนเองท่ีปฏิบัติได ้มาแลกเปลี่ยนกันดูว่า สมาชิกคน
ใดบา้งท่ีมีผลการทดสอบ ไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ 75  

7.1 ส  าหรบัสมาชิกท่ีมีผลการทดสอบ ไม่ต  ่ากว่า รอ้ยละ 75 ใหเ้ตรียมเขา้รบัการ
ทดสอบประจ าหนว่ยฝึกท่ี 2 ตอ่ไป 

7.2 ส  าหรบัสมาชิกท่ีมีผลการทดสอบ นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ใหส้มาชิกกลุ่มช่วยกัน
ตรวจสอบ ฝึกฝน ใหค้  าแนะน า แกไ้ขขอ้บกพรอ่ง หรอืมาขอค าแนะน าจากผูส้อน 

7.3 จากขอ้ 7.2 เม่ือสมาชิกในกลุ่มบา้นเห็นสมควรว่าพรอ้มในการสอบย่อย ใหพ้า
เพื่อนสมาชิกมารบัการทดสอบย่อยอีกครัง้ หรือทดสอบย่อยจนกว่าจะได้คะแนนไม่ต ่ากว่า 
รอ้ยละ 75   
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เกณฑก์ารปฏิบัติทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง 
โดยการทดสอบย่อยที่ 2 เพียว อันเดอรบ์อล   

ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
 

 
ที่ 

ประเด็น 
การประเมิน 

รายละเอียดการให้คะแนน น ้าหนัก 
ได้ 3 คะแนน ได้ 2 คะแนน ได้ 1 คะแนน 

1 การควบคมุลกูบอล
ใหมี้ความสงู
สม ่าเสมอ 

ลกูบอลมีความสงู
เหนือศีรษะ 
ประมาณ 2  เมตร 

ลกูบอลมีความสงู
เหนือศีรษะ 
ประมาณ 1  เมตร 

ลกูบอลมี
ความสงู  
ไม่เกิน 
ระดบัศีรษะ 

3 

2 ยอ่ตวัใหต้  ่า ล  าตวัตัง้
ตรงโนม้ไปขา้งหนา้
เลก็นอ้ย 

ยอ่ตวัใหต้  ่า ล  าตวั
ตัง้ตรงโนม้ไป
ขา้งหนา้เลก็นอ้ย 

ยอ่ตวัใหต้  ่าเป็น
บางครัง้ ล  าตวัตัง้
ตรงโนม้ไป
ขา้งหนา้เลก็นอ้ย 

ไม่ยอ่ตวั  
ล าตวัตัง้ตรง 

3 

3 แขนทัง้สองขา้ง 
แนบชิด และเหยียด
ตงึเสมอกนั 

แขนทัง้สองขา้ง
แนบชิด และ
เหยียดตงึเสมอ
กนั 

แขนทัง้สองขา้ง
แนบชิด และงอ
แขนเป็นบางครัง้ 

แขนทัง้สอง
ขา้งแนบชิด 
และงอแขน
ทกุครัง้ 

3 

4 วางเทา้ ลกัษณะ 
มีเทา้น าและเทา้ตาม 
เทา้ท่ีถนดัวางไว ้
ขา้งหลงั 

วางเทา้ ลกัษณะ
มีเทา้น าและเทา้
ตาม เทา้ท่ีถนดั
วางไวข้า้งหลงั 

วางเทา้ ลกัษณะมี
เทา้น าและเทา้
ตาม เทา้ท่ีถนดั
วางไวข้า้งหลงั 
เป็นบางครัง้ 

ไม่วางเทา้ใน
ลกัษณะเทา้
น าและเทา้
ตาม 

3 

5 จ านวนครัง้ท่ีปฏิบติั
ได ้

30 ครัง้ขึน้ไป / 1 
นาที 

20 - 29 ครัง้  
/ 1 นาที 

19 ครัง้ ลงมา  
/ 1 นาที 

3 

รวมคะแนน 15 
 

หมายเหตุ : นกัเรยีนจะตอ้งได ้11 คะแนน ขึน้ไป (รอ้ยละ 75) ถึงจะมีสทิธ์ิเขา้ไปทดสอบ 
ประจ าหนว่ยฝึกตอ่ไป  
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การทดสอบประจ าหน่วยฝึกที่ 2 
อันเดอรบ์อลแตะพืน้ 

 
วัตถุประสงค ์

เพื่อทดสอบความสามารถในการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 

อุปกรณ ์
1.  ลกูวอลเลยบ์อล 
2.  นกหวีด 
3.  กรวยยาง 
4.  ใบบนัทกึผลคะแนน 

 
วิธีปฏิบัติ 

1.  ครูจัดนักเรียนเข้าแถว เพื่ อ เตรียมความพร้อมเข้าร่วมทดสอบประจ าหน่วย  
(Test Group) ดงัภาพ 

 

2. ครูให้ผู ้เข้ารับการทดสอบแต่ละกลุ่มบ้าน (Home Group) ออกไปยืนในพื ้น ท่ี 
การทดสอบ  

3. เม่ือไดย้ินสญัญาณนกหวีด ครูจับเวลา 1 นาที พรอ้มกับใหผู้ท้ดสอบเล่นลกูสองมือ
ลา่งแตะพืน้ โดยปฏิบติัดงันี ้
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3.1 ยืนทา่เตรยีมพรอ้ม มือทัง้สองจบัลกูวอลเลยบ์อลคอ่นไปดา้นหนา้ 
3.2 โยนลกูบอลขึน้ตรง ๆ (ดงัภาพท่ี 1) 
3.3 เม่ือลูกวอลเลย์บอลตกมาถึงจุดสัมผัสให้เล่นลูกสองมือล่าง โดยยกแขนตี  

และแขนเหยียดตรงใหล้กูบอลสมัผสัระหว่างขอ้มือกับขอ้ศอก พรอ้มกับเหยียดล าตวั ขา และขอ้
เทา้ขึน้ตรงๆ เพื่อใหล้กูบอลขึน้ไปตรง ๆ (ดงัภาพท่ี 2 และ 3) 

3.4 ระหวา่งท่ีลกูวอลเลยบ์อลลอยขึน้อยู่เหนือศีรษะ (ลอยในอากาศ) ใหผู้เ้รยีนยอ่ตวั
ลงและใชมื้อทัง้ 2 ขา้ง แตะพืน้ (ดงัภาพ 4 – 6) 

3.5 ยืดตวัขึน้ เตรยีมรบับอลดว้ยลกูสองมือลา่งอีกครัง้ (ดงัภาพท่ี 7 และ 8)  
3.6 ปฏิบติัสลบัไปเรื่อยๆระหว่างอันเดอรบ์อล 1 ครัง้ สลบัแตะพืน้ 1 ครัง้ ไปจนครบ

เวลาท่ีก าหนด  
 

 

 
 

ภาพประกอบ 29  การทดสอบประจ าหนว่ยฝึกท่ี 2 อนัเดอรบ์อลแตะพืน้ 

ท่าเตรียม 1 2 3 

4 5 6 7 8 
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4. หากลกูวอลเลยบ์อลลว่งลงสูพ่ืน้ระหวา่งแข่งขนั ใหเ้ก็บลกูบอลขึน้มาแลว้ปฏิบติัใหม่ 
โดยนบัคะแนนต่อเน่ืองไปเรื่อยๆ ผูเ้ขา้รบัการทดสอบสามารถเลีย้งบอลติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 5 ครัง้
ติดต่อกัน เพื่อสลบักับการแตะพืน้  หากเลีย้งบอลเกิน 5 ครัง้ติดต่อกัน ใหผู้ ้เขา้รบัการทดสอบ 
จบับอลและเริ่มปฏิบติัใหม่ตัง้แตข่อ้ 3.1 – 3.6 

5. เม่ือไดย้ินเสยีงนกหวีดหยดุเวลา ครบตามเวลาท่ีก าหนด ผูเ้ขา้ทดสอบตอ้งปฏิบติัดงันี ้ 
5.1 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบรบัผลคะแนนการทดสอบจากครูผูป้ระเมิน โดยมีเกณฑ ์

การใหค้ะแนน แนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
5.2 ผูเ้ขา้รบัการทดสอบบนัทกึผลคะแนนท่ีได ้ลงในใบบนัทกึผล 

6. ปฏิบติัแบบขอ้ 2 – 5 ไปเรื่อยๆ จนครบทกุคน  
7. เม่ือเขา้รบัการทดสอบเสร็จสิน้แลว้ ใหน้ักเรียนกลุ่มบา้น (Home Group) กลบัเขา้สู่

บ ้านของตนเอง และน าคะแนนการทดสอบของตนเองท่ีปฏิบัติได้ มารวมกับสมาชิกคนอ่ืนๆ  
เพื่อหาคา่เฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ  

8. เม่ือรวมแลว้กันแลว้ใหน้  าผลคะแนนมาส่งท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสะสมสงูท่ีสุด 
ถือวา่เป็นเป็นผูช้นะในการทดสอบนัน้ 
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แบบการวางแผนการเรียนและปฏิบัติกรรมกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

 

กลุ่มที่...............................   
 

ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง หน้าที ่
1  หวัหนา้กลุม่ ควบคมุดแูลกลุม่และวางแผน 
2  ผูต้รวจสอบ ตรวจสอบระดบัความสามารถของ

สมาชิกกลุม่ เพื่อแกไ้ขปรบัปรุง 
3  ผูฝึ้กสอน ช่วยเหลอื แนะน าเพื่อนสมาชิก 
4  ผูบ้นัทกึ บนัทกึความสามารถและการ

พฒันาของกลุม่เพื่อปรบัปรุง 
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แบบประเมินตนเองในการเล่นลูกสองมือล่างด้วยการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

ค าส่ัง  ใหก้าเครื่องหมาย / ลงในช่องวา่งตามรางการที่เห็นวา่ตรงกบัความเป็นจรงิ 
ช่ือ................................สกลุ..............................กลุม่ท่ี ............. ชัน้........../..........เลขท่ี............ 

ที่ รายการที่จะประเมิน ดี
มาก 

ดี ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การยืนและทรงตวัขัน้พืน้ฐานเพื่อเตรยีมตวัเลน่
ลกูสองมือลา่งได ้

     

2 การจบัประสานมือไดถ้กูตอ้ง แขนเสมอกนั และ
เหยียดตรง 

     

3 ประสานมือทนัเวลาในการรบัลกูทกุครัง้ได ้      
4 จุดท่ีบอลสมัผสักบัแขนอยูใ่นจุดท่ีตอ้งการ      
5 เลน่ลกูสองมือลา่งสามารถบงัคบัใหล้กูลอยไป

ยงัทิศทางท่ีตอ้งการได ้
     

6 ลกูบอลท่ีเลน่ลอยไปยงัจุดท่ีตอ้งการใหต้ก      
7 สามารถตัง้ลกูบอลท่ีลอยมาจากทกุทิศทาง 

ดว้ยลกูสองมือลา่งได ้
     

8 สามารถตัง้ลกูบอลดว้ยลกูสองมือลา่งได้
ตอ่เน่ืองไม่ผิดพลาด 

     

 

ปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัตนเองในการเรยีนวอลเลยบ์อล เรื่องการเลน่ลกูสองมือลา่ง คือ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

วิธีแกปั้ญหาของนกัเรยีนคือ  
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  

ขอ้สรุป และขอ้เสนอแนะของนกัเรยีนในการเรยีนครัง้นี ้ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................  
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แบบประเมินในการเล่นลูกสองมือล่างภายในกลุ่มการเรียนแบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 

 
( / ) ปฏิบติัไดถ้กูตอ้ง        ( X ) ตอ้งปรบัปรุงแกไ้ข 

 
ช่ือ.........................สกลุ............................กลุม่ท่ี .............. ชัน้.........../...........เลขท่ี.................. 

 

เม่ือนักเรียนทราบผลการประเมินของตนเองจากเพื่อน และผลการประเมินตนเองแลว้ 
รวมทัง้ขอ้แนะน าในการเลย่ลกูสองมือลา่งจากครูผูส้อน นกัเรยีนไดน้  ามาแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อพฒันา
ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งของนกัเรยีนอยา่งไร 
..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

 

..................................................... (ผูป้ระเมิน) 

หวัหนา้กลุม่ 

 
 
 
 
ท่ี 

 
 
 
 

ช่ือ – สกลุ 

คว
าม
สา
มา
รถ
ใน
กา
รเค

ลื่อ
นไ
หว

 

กา
รจ
บัป

ระ
สา
นมื
อ 

จุด
สมั
ผสั
ที่บ

อล
กร
ะท
บแ
ขน

 

กา
รบ
งัค
ยัทิ
ศท
าง
เค
ลื่อ
นที่
ขอ
งบ
อล

 

กา
รเล

น่น
ลกู
สอ
งมื
อล
า่ง
ติด
ตอ่
กนั

  
 
 
 

หมายเหตุ 

1        
2        
3        
4        
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แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการท างานร่วมกันเป็นทมี 
การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
 

กลุ่มที่ ..................... 
 

ค าชี้แจง  ใหผู้ส้งัเกตพิจารณาคุณภาพพฤติกรรมของผูเ้รียนแต่ละคน และเขียนเลข
ระดบัพฤติกรรมลงในช่องระดบัคะแนน  โดยแตล่ะระดบัมีความหมายดงันี ้

ระดบั  3 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัสงู 
ระดบั 2 หมายถึง  มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 
ระดบั  1  หมายถึง  มีพฤติกรรทในระดบัต ่า 

 

 
 
 

 
ท่ี 

 
 
 

 
ช่ือ – สกลุ 

ท า
งา
นที่
ได
ร้บั
มอ
บห

มา
ยเ
ต็ม
คว
าม
สา
มา
รถ

 

รว่
มว
าง
แผ
นแ
ละ
ปร
กึษ

าก
บัเ
พื่อ
นใ
นก
ลุม่

 

เป็
นผ
ูน้ า
แล
ะผ
ูต้า
มที่
เห
มา
ะส
ม 

เป็
นผ
ูม้ีว
ินยั
ใน
กา
รท
 าง
าน

 

เป็
นผ
ูย้อ
มร
บัแ
ละ
แก
ไ้ข
ขอ้
บก
พร
อ่ง

 

ให
ก้า
รช
่วย
เห
ลอื
สม
าชิ
กใ
นก
ลุม่

 

สรุ
ปร
ะด
บั 

1         

2         

3         

4         

 

หวัหนา้กลุม่ .........................................................ผูป้ระเมิน 

ต าแหนง่.................................... 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อวิชาวอลเลยบ์อลแบบปกติ แบบร่วมมือด้วยเทคนิค
กลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) และแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการเรียนรู้แบบแบบปกติ  
ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวชิาวอลเลยบ์อล  

 
 

ค าชีแ้จง  แบบวดัความพงึพอใจ ฉบบันีเ้พื่อวดัความพงึพอใจ ใหน้กัเรยีนใสเ่ครื่องหมายถกูลงใน
ช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรยีน ขอ้ละ 1 ระดบั  ดงันี ้

ระดบั     5 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั     4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
ระดบั     3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
ระดบั     2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
ระดบั     1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

 

ตัวอย่าง  
 
ที่ ข้อความ 

 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

0 ขา้พเจา้มีความสขุท่ีไดเ้รยีนวิชาวอลเลยบ์อล /     
 

ที่ ข้อความ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา 
1 การน าเสนอเนือ้หาท่ีจดัการเรยีนรูมี้รูปแบบชดัเจน ไม่สบัสน  

เขา้ใจงา่ย 
     

2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรยีนรู ้      
3 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้      
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
4 กิจกรรมการเรยีนการรูส้ามารถสรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสม 

ตอ่การเรยีนรู ้
     

5 นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีนรูท้กุคาบ      
6 การจดักิจกรรมการเรยีนรูแ้บบอธิบาย – สาธิต      
7 การแขง่ขนัเกมที่ไม่ไดจ้ดักลุม่คละความสามารถ      
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ที่ ข้อความ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

8 กิจกรรมการเรยีนรูมี้ความเช่ือมโยงกบัเนือ้หาท่ีจะสอน      
9 นกัเรยีนฝึกปฏิบติัทกัษะซ า้ๆ      
10 กิจกรรมการเรยีนการเรยีนรูช้่วยสง่เสรมิใหน้กัเรียนกลา้คิด  

กลา้พดู กลา้แสดงออก 
     

11 นกัเรยีนทกุคนมีสว่นรว่มในกิจกรรมการเรยีนรู ้      
12 กิจกรรมการเรยีนรูมี้ทัง้รูปแบบรายบุคคล และแบบกลุม่      
13 เวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสมตอ่การปฏิบติักิจกรรมทัง้หมด      
14 นกัเรยีนรูส้กึวา่ กิจกรรมการเรยีนเรยีนรูมี้ความสนกุสนาน 

ต่ืนเตน้ และมีความทา้ย 
     

15 เม่ือเสรจ็กิจกรรมครูมกัจะชมเชยและใหก้ าลงัใจนกัเรยีน 
ทกุครัง้ 

     

ด้านการวัดและประเมนิผล 
16 มีวิธีการวดัผลในการจดัการเรยีนรูท่ี้ชดัเจน หลากหลาย  

และ มีความเหมาะสม 
     

17 มีวิธีการประเมินผลท่ีมีความชดัเจน และมีความเหมาะสม      
18 มีการแจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนก่อนวดัและประเมินผลทกุครัง้      
19 นกัเรยีนมีโอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเอง      
20 นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะวอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้      
21 นกัเรยีนพอใจในคะแนนท่ีนกัเรยีนปฏิบติัไดเ้สมอ      
22 นกัเรยีนสามารถน าทกัษะวอลเลยบ์อล ไปพฒันาตนเองและ

ผูอ่ื้นได ้เช่น การเลน่วอลเลยบ์อลเพื่อความสนกุสนาน,  
ออกก าลงักาย, สอนเพื่อน เป็นตน้ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) ที่มีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาวอลเลยบ์อล  

 
 

ค าชีแ้จง  แบบวดัความพงึพอใจ ฉบบันีเ้พื่อวดัความพงึพอใจ ใหน้กัเรยีนใสเ่ครื่องหมายถกูลงใน
ช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรยีน ขอ้ละ 1 ระดบั  ดงันี ้

ระดบั     5 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั     4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
ระดบั     3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
ระดบั     2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
ระดบั     1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 

 
 

ตัวอย่าง  
 

ที่ ข้อความ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

0 ขา้พเจา้มีความสขุท่ีไดเ้รยีนวิชาวอลเลยบ์อล /     

 

ที่ ข้อความ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา 
1 การน าเสนอเนือ้หาท่ีจดัการเรยีนรูมี้รูปแบบชดัเจน ไม่สบัสน  

เขา้ใจงา่ย 
     

2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรยีนรู ้      
3 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้      
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
4 กิจกรรมการเรยีนเรยีนรู ้สามารถสรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสม

ตอ่การเรยีนรู ้
     

5 นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีนรูท้กุคาบ      
6 นกัเรยีนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนัภายในกลุม่  

และช่วยกนัท างานเป็นทีม 
     

7 เวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสมตอ่การปฏิบติักิจกรรมทัง้หมด      
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ที่ ข้อความ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

8 การเรยีนรูแ้บบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพฒันาทกัษะ
วอลเลยบ์อลใหดี้ขึน้ 

     

9 กิจกรรมการเรยีนการสอน ช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนกลา้คิด  
กลา้พดู กลา้แสดงออก 

     

10 กิจกรรมการเรยีนรู ้สามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเรียนตระหนกั
ถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีตอ่ความส าเรจ็ของกลุม่ 

     

11 นกัเรยีนไดเ้ขา้รว่มกิจกรรมเกมแขง่ขนักบัคนท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่เทียม หรอืใกลเ้คียงกนั 

     

12 นกัเรยีนชอบแสดงความสามารถทางทกัษะวอลเลยบ์อลผา่น
กิจกรรมเกมการแขง่ขนั 

     

13 นกัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลผา่นกิจกรรมเกม
การแขง่ขนัดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 

     

14 นกัเรยีนรูส้กึวา่ กิจกรรมการเรยีนการเรยีนรูมี้ความสนกุสนาน 
ต่ืนเตน้ และมีความทา้ทาย 

     

15 เม่ือเสรจ็สิน้การกิจกรรม ครูชมเชยและใหร้างวลันกัเรยีน 
ทกุครัง้ 

     

ด้านการวัดและประเมนิผล 
16 มีวิธีการวดัผลในการจดัการเรยีนรูท่ี้ชดัเจน หลากหลาย  

และ มีความเหมาะสม 
     

17 มีวิธีการประเมินผลท่ีมีความชดัเจน และมีความเหมาะสม      
18 มีการแจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนก่อนวดัและประเมินผลทกุครัง้      
19 นกัเรยีนมีโอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเอง      
20 นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะวอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้      
21 นกัเรยีนพอใจในคะแนนท่ีนกัเรยีนปฏิบติัไดเ้สมอ      
22 นกัเรยีนสามารถน าทกัษะวอลเลยบ์อล ไปพฒันาตนเองและ

ผูอ่ื้นได ้เช่น การเลน่วอลเลยบ์อลเพื่อความสนกุสนาน,  
ออกก าลงักาย, สอนเพื่อน เป็นตน้ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
กลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) ทีม่ีต่อผลสัมฤทธิท์างการเรียนในวิชาวอลเลยบ์อล  

 
 

ค าชีแ้จง  แบบวดัความพงึพอใจ ฉบบันีเ้พื่อวดัความพงึพอใจ ใหน้กัเรยีนใสเ่ครื่องหมายถกูลงใน
ช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรยีน ขอ้ละ 1 ระดบั  ดงันี ้

ระดบั     5 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั     4 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัมาก 
ระดบั     3 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบัปานกลาง 
ระดบั     2 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ย 
ระดบั     1 หมายถึง มีความพงึพอใจในระดบันอ้ยท่ีสดุ 
 

 

ตัวอย่าง  
 
ที่ ข้อความ 

 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

0 ขา้พเจา้มีความสขุท่ีไดเ้รยีนวิชาวอลเลยบ์อล /     

 
ที่ ข้อความ 

 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

ด้านเนือ้หา 
1 การน าเสนอเนือ้หาท่ีจดัการเรยีนรูมี้รูปแบบชดัเจน ไม่สบัสน  

เขา้ใจงา่ย 
     

2 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัเวลาท่ีใชจ้ดักิจกรรมการเรยีนรู ้      
3 เนือ้หามีความเหมาะสมกบัจุดประสงคก์ารเรยีนรู ้      
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
4 กิจกรรมการเรยีนรูส้ามารถสรา้งบรรยากาศท่ีเหมาะสมตอ่การ

เรยีนรู ้
     

5 นกัเรยีนมีความกระตือรอืรน้ในการเรยีนรูท้กุคาบ      
6 นกัเรยีนไดแ้ลกเปลี่ยนเรยีนรูร้ว่มกนัภายในกลุม่  

และช่วยกนัท างานเป็นทีม 
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ที่ ข้อความ 
 

ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

7 เวลาท่ีใชมี้ความเหมาะสมตอ่การปฏิบติักิจกรรมทัง้หมด      
8 การเรยีนรูแ้บบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถพฒันาทกัษะ

วอลเลยบ์อลใหดี้ขึน้ 
     

9 กิจกรรมการเรยีนรู ้ช่วยสง่เสรมิใหน้กัเรยีนกลา้คิด  
กลา้พดู กลา้แสดงออก 

     

10 กิจกรรมการเรยีนรู ้สามารถสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเรียนตระหนกั
ถึงความส าคญัของตนเองท่ีมีตอ่ความส าเรจ็ของกลุม่ 

     

11 นกัเรยีนไดท้ดสอบยอ่ยเพื่อแขง่ขนักบัตวัเอง และผูอ่ื้น       
12 นกัเรยีนชอบแสดงความสามารถทางทกัษะวอลเลยบ์อลผา่น

การทดสอบยอ่ยในแตล่ะกิจกรรมการเรยีนรู ้
     

13 นกัเรยีนสามารถพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อลผา่นกิจกรรมการ
ทดสอบยอ่ย ดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วงเรยีนรายบุคคล (TAI) 

     

14 นกัเรยีนรูส้กึวา่ กิจกรรมการเรยีนรูมี้ความสนกุสนาน ต่ืนเตน้ 
และ มีความทา้ทาย 

     

15 เม่ือเสรจ็สิน้กิจกรรม ครูมกัจะชมเชยและใหร้างวลันกัเรยีน 
ทกุครัง้ 

     

ด้านการวัดและประเมนิผล 
16 มีวิธีการวดัผลในการจดัการเรยีนรูท่ี้ชดัเจน หลากหลาย  

และ มีความเหมาะสม 
     

17 มีวิธีการประเมินผลท่ีมีความชดัเจน และมีความเหมาะสม      
18 มีการแจง้เกณฑก์ารใหค้ะแนนก่อนวดัและประเมินผลทกุครัง้      
19 นกัเรยีนมีโอกาสไดท้ราบคะแนนของตนเอง      
20 นกัเรยีนมีความมั่นใจในการปฏิบติัทกัษะวอลเลยบ์อลเพิ่มขึน้      
21 นกัเรยีนพอใจในคะแนนท่ีนกัเรยีนปฏิบติัไดเ้สมอ      
22 นกัเรยีนสามารถน าทกัษะวอลเลยบ์อล ไปพฒันาตนเองและ

ผูอ่ื้นได ้เช่น การเลน่วอลเลยบ์อลเพื่อความสนกุสนาน,  
ออกก าลงักาย, สอนเพื่อน เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ง 
ผลการประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ 

 และแบบสอบถามความพึงพอใจของการเรียนแบบปกติ  
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT) 

 และแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
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ตาราง 27  ผลการประเมินคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ 

 

ตาราง 28 ผลการประเมินคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.  เนือ้หาคอ่นขา้งเยอะในกิจกรรมการสรา้งความคุน้เคย 
2.  เด็กอ่อนอาจไม่ชอบ 
3.  ควรเสรมิแรงจูงใจ หรอืตดัทอนกิจกรรมออกบา้ง 
 
 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 

1 0.96 ใชไ้ด ้
2 1.00 ใชไ้ด ้
3 1.00 ใชไ้ด ้

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 

1 0.96 ใชไ้ด ้
2 0.98 ใชไ้ด ้
3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1.00 ใชไ้ด ้
5 1.00 ใชไ้ด ้
6 0.98 ใชไ้ด ้
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ตาราง 29  ผลการประเมินคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแผนการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ
ดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล  (TAI) 

 

ตาราง 30  ผลการประเมินคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ของแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีตอ่
วิชาวอลเลยบ์อลของการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ แบบรว่มมือดว้ยเทคนิค TGT และ TAI ตามล าดบั 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1. ควรแยกวิธีการวดัผล การประเมินผล และเกณฑก์ารตดัสิน ออกจากกันโดยการ
เพิ่มขอ้ค าถาม 

2.  ควรถามถึงความเหมาะสมของเวลาในการท ากิจกรรมทัง้หมด 
 

 
 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 

1 0.96 ใชไ้ด ้
2 0.98 ใชไ้ด ้
3 0.98 ใชไ้ด ้
4 0.98 ใชไ้ด ้
5 0.98 ใชไ้ด ้
6 0.98 ใชไ้ด ้

การจัดการเรียนรู้ ดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) 

ความหมาย 

NORMAL  0.93 ใชไ้ด ้
TGT 0.93 ใชไ้ด ้
TAI 0.92 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก จ 
ผลการทดสอบคะแนนก่อน และหลังเรียนในสัปดาหท์ี่ 2, 4 และ 6  

ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ  
แบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT)  

และแบบร่วมมือด้วยเทคนิคกลุ่มช่วยเรียนรายบุคคล (TAI) 
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ตาราง 31  ผลการทดสอบคะแนนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนในสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6  
ของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ และเรยีงอนัดบัคะแนนจากสงูสดุไปหาต ่าสดุ 

คะแนนดบิ  การเรียงล าดับคะแนน 
คนที ่ PRE POST 2 POST 4 POST 6  คนที ่ PRE - TEST 

1 8 8 9 12  7 37 
2 15 16 17 19  15 36 
3 15 15 17 18  9 34 
4 17 25 28 32  8 34 
5 5 7 11 14  12 34 
6 17 20 24 28  14 19 
7 37 35 37 39  18 18 
8 34 35 38 40  20 17 
9 34 34 35 38  6 17 
10 3 5 8 11  13 17 
11 8 10 12 15  4 17 
12 34 37 37 40  17 16 
13 17 17 18 21  19 16 
14 19 25 28 31  2 15 
15 36 37 38 40  3 15 
16 7 7 9 12  1 8 
17 16 19 24 28  11 8 
18 18 20 20 23  16 7 
19 16 21 28 32  5 5 
20 17 22 25 29  10 3 
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ตาราง 32  ผลการทดสอบคะแนนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนในสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ของนกัเรยีนท่ี
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) และเรยีงอนัดบัคะแนนจาก
สงูสดุไปหาต ่าสดุ 

คะแนนดบิ  การเรียงล าดับคะแนน 
คนที ่ PRE POST 2 POST 4 POST 6  คนที ่ PRE - TEST 

1 17 25 33 39  11 38 
2 19 27 34 42  16                                       37 
3 14 19 27 36  5 35 
4 14 20 28 39  8 34 
5 35 31 33 39  12 34 
6 7 13 18 25  2 19 
7 17 23 31 38  14 19 
8 34 37 40 48  1 17 
9 15 23 30 41  7 17 
10 7 14 19 24  13 16 
11 38 41 46 53  19 15 
12 34 39 42 47  15 15 
13 16 21 26 33  9 15 
14 19 22 29 35  4 14 
15 15 20 28 35  3 14 
16 37 42 45 50  18 8 
17 4 8 13 20  6 7 
18 8 13 20 28  10 7 
19 15 23 29 36  17 4 
20 4 6 11 17  20 4 
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ตาราง 33  ผลการทดสอบคะแนนก่อนเรยีน และหลงัเรยีนในสปัดาหท่ี์ 2, 4 และ 6 ของนกัเรยีนท่ี
ไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคคล (TAI) และเรยีงอนัดบั
คะแนนจากสงูสดุไปหาต ่าสดุ 

คะแนนดบิ  การเรียงล าดับคะแนน 
คนที ่ PRE POST 2 POST 4 POST 6  คนที ่ PRE - TEST 

1 16 22 31 37  13 38 
2 19 28 35 43  4 37 
3 7 16 22 29  11 36 
4 37 43 47 57  14 35 
5 19 25 33 42  16 35 
6 8 14 23 29  2 19 
7 17 25 34 41  5 19 
8 15 22 31 43  20 18 
9 17 23 30 39  18 17 
10 5 9 16 25  7 17 
11 36 42 49 53  9 17 
12 16 24 33 45  1 16 
13 38 45 51 58  12 16 
14 35 40 45 49  8 15 
15 7 13 20 28  19 13 
16 35 39 39 44  6 8 
17 4 8 13 21  15 7 
18 17 28 37 43  3 7 
19 13 19 27 35  10 5 
20 18 26 39 45  17 4 
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ภาคผนวก ฉ 

การจัดนักเรียนเข้ากลุ่มตามระดับความสามารถในอัตราส่วน 1: 2: 1  
(เก่ง: ปานกลาง: อ่อน) 
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ตาราง 34  การจดันกัเรยีนเขา้กลุม่ตามระดบัความสามารถในอตัราสว่น 1: 2: 1 (เก่ง: ปานกลาง: 
อ่อน) ของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ  

ระดับ 
ความสามารถ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 

เก่ง 7 15 9 8 12 
ปานกลาง 13 6 20 18 14 
ปานกลาง 4 17 19 2 3 
อ่อน 10 5 16 11 1 

 

ตาราง 35  การจดันกัเรยีนเขา้กลุม่ตามระดบัความสามารถในอตัราสว่น 1 : 2 : 1 (เก่ง : ปานกลาง 
: ออ่น) ของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่เกมแขง่ขนั (TGT) 

ระดับ 
ความสามารถ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 

เก่ง 11 16 5 8 12 
ปานกลาง 13 7 1 14 2 
ปานกลาง 19 15 9 4 3 
อ่อน 20 17 10 6 18 

 

ตาราง 36  การจดันกัเรยีนเขา้กลุม่ตามระดบัความสามารถในอตัราสว่น 1 : 2 : 1 (เก่ง : ปานกลาง 
: ออ่น) ของนกัเรยีนท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคกลุม่ช่วยเรยีนรายบุคล (TAI) 

ระดับ 
ความสามารถ 

กลุ่มที ่1 กลุ่มที ่2 กลุ่มที ่3 กลุ่มที ่4 กลุ่มที ่5 

เก่ง 13 4 11 14 16 
ปานกลาง 7 18 20 5 2 
ปานกลาง 9 1 12 8 19 
อ่อน 17 10 3 15 6 
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ภาคผนวก ช 

รายนามผู้เช่ียวชาญในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ  
และ หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมูล 
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รายนามผู้ช่วยเช่ียวชาญ 
 

1. อาจารย ์ดร. ธิติพงษ ์ สขุดี 
ต าแหนง่  อาจารยม์หาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
สถานท่ีท างาน  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 
2. อาจารย ์ดร. ทศพล  ธานี 

ต าแหนง่  อาจารยม์หาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
สถานท่ีท างาน  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 
3. อาจารย ์ดร. ชาญกิจ  ค าพวง 

ต าแหนง่  อาจารยม์หาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
สถานท่ีท างาน  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 
4. อาจารย ์ดร. ไพญาดา สงัขท์อง 

ต าแหนง่  อาจารยม์หาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ 
สถานท่ีท างาน  มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 

 
5. อาจารยนี์รณี  อุทโยชาติ 

ต าแหนง่  อาจารย ์
   กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 
สถานท่ีท างาน  โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ปทมุวนั  
เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 
 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาววรรณวิไล  ภกัดีรกัษ ์
วัน เดือน ปี เกิด 26 กนัยายน 2534 
สถานที่เกิด อ าเภออินทรบ์ุร ี จงัหวดัสงิหบ์ุรี 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2546     ประถมศกึษา  

      จาก โรงเรยีนอินทโมลปีระทาน    
      อ าเภอเมือง  จงัหวดัสงิหบ์ุรี  
พ.ศ. 2552     มธัยมศกึษา    
      จาก  โรงเรยีนสิงหบ์ุรี  อ าเภอเมือง    
      จงัหวดัสงิหบ์ุร ี 
พ.ศ. 2557     การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)   
      สาขาวิชาพลศกึษา คณะพลศกึษา    
      จาก  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  
พ.ศ. 2562     การศกึษามหาบณัฑิต (กศ.ม.):   
      (สขุศกึษาและลพศกึษา)  
      จาก  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 89 หมู่ 8  ต าบลอินทรบ์ุร ี อ าเภออินทรบ์ุร ี จงัหวดัสงิหบ์ุรี   
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