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ความสอดคลอ้งเท่ากับ  0.96 แบบวัดความมีน า้ใจนักกีฬามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ  0.81 และแบบทดสอบ 
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ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างดว้ยค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มทดลองมีน า้ใจนักกีฬา
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The purposes of this research are to study the effects of physical education learning 

management with cooperative learning on the sportsmanship and volleyball skills of upper 
secondary school students. The samples consisted of Mattayom Four students in Mathayom 
Prachaniwet School. The samples were selected using the simple random sampling technique. The 
forty students in the experimental group received physical education learning management with 
cooperative learning and the forty students in the control group received conventional physical 
education learning management. The research instruments were lesson plans on physical education 
learning management with cooperative learning with a reliability of 0.96 a sportsmanship test with a 
reliability of 0.81 and volleyball skill test. The analysis of the data along with the pretest and the 
posttest at the end of eight weeks of learning through mean, standard deviation, and testing the 
statistical differences between the means of two groups with t-value statistics. The results of the 
study were as follows: 1) the experimental group, there were different levels of sportsmanship on the 
pretest and posttest with a statistical significance of .05 level, but the level of sportsmanship in the 
control group differed 2) in the posttest at the end of eight weeks there were different levels of 
sportsmanship between the experimental group and the control group, with a statistical significance 
of .05 3) in the posttest at the end of eight weeks the experimental and the control group had 
different volleyball skills with a statistical significance of .05. 

 
Keyword : Physical Education Learning Management, Cooperative Learning, Sportsmanship, 
Volleyball skills, Upper Secondary School Students 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภมูิหลัง 
ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุขท าให้เกิด 

การพัฒนาอย่างรวดเร็วเท่าทนัและทั่วถึง แต่ประเทศไทยก็ยังคงประสบกับปัญหาความวุ่นวาย 
ท่ีเกิดจากความขดัแยง้ดังตวัอย่างของเหตุการณ์รุมท ารา้ยผูต้ัดสินกีฬาและความไม่พอใจของ 
ผูเ้ลน่ฝ่ายตรงขา้ม ท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของความรุนแรง การไม่ยอมรบัค าตดัสนิของกรรมการ 
เหตกุารณท่ี์เกิดขึน้นีแ้สดงใหเ้ห็นถึงการขาดคุณธรรมจรยิธรรม จึงจ าเป็นตอ้งมีการสง่เสรมิใหค้นมี
คุณลักษณะในเรื่องของการมีน า้ใจนักกีฬาโดยจะเริ่มจากเด็กและเยาวชนเป็นส  าคัญ ซึ่งใน 
การแข่งขนักีฬานัน้สามารถช่วยเสริมสรา้งใหเ้ด็กเกิดคุณธรรมจรยิธรรมดา้นความมีน า้ใจนกักีฬา 
ในกระบวนการฝึกฝนรา่งกายใหมี้สมรรถภาพดีขึน้ โดยใชกิ้จกรรมการเคลื่อนไหวเป็นสื่อท่ีช่วย
สง่เสริมใหร้า่งกายเจรญิเติบโตแข็งแรง ช่วยสง่เสรมิอบรมจิตใจให้เป็นผูมี้ระเบียบวินยั หนกัแน่น
อดทน รูแ้พ ้รูช้นะ มีจิตใจสงู สรา้งสรรคค์วามสามคัคี และมีน า้ใจเป็นนกักีฬา (กอง  วิสทุธารมณ,์ 2523) 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย ความรูแ้ละคุณธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการเรียนรู ้โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส  าคญับนพืน้ฐานความเช่ือว่า ทุกคนสามารถเรียนรู ้
และพฒันาตนเองไดเ้ต็มตามศกัยภาพ ซึ่งกลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา มีบทบาท
ส าคญัในการศึกษาดา้นสขุภาพเพื่อการเสริมสรา้งสขุภาพและการพฒันาคณุภาพชีวิตของบุคคล
ครอบครวัและชุมชนใหย้ั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) จุดมุ่งหมายของวิชาพลศึกษาท าให้
ผูเ้รียนเกิดการพัฒนาทางด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ซึ่งสอดคลอ้งกับ
วาสนา  คุณาอภิสิทธ์ิ (2539) ท่ีกล่าวว่า พลศึกษา คือ วิชาท่ีมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีพัฒนาการ 
ทางดา้นรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและทกัษะ โดยใชกิ้จกรรมการออกก าลงักายหรอืกีฬาต่างๆ
เป็นสื่อของการเรยีน 

การจัดการเรียนการสอนกลุม่สาระการเรยีนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา เป็นกลุม่สาระท่ีมี
ความส าคญัต่อการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชีวิตของผูเ้รยีนโดยตรง เน่ืองจากมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน  
มีความรูท้ักษะและเจตคติในการสรา้งเสริมสุขภาพของตนเองและของผูอ่ื้น การป้องกันและ 
การปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพอย่างถูกวิธีและทักษะในการด าเนินชีวิตตามแนวทาง 
การจัดการศึกษาในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2542 (กุลธิดา  เหมาเพชร, 2553) 
รวมทัง้มีการเสรมิสรา้งและปลกูฝังคุณธรรมจริยธรรม ความมีน า้ใจนกักีฬาใหเ้กิดขึน้ในตวับุคคล
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อีกดว้ย การจัดการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษามีสว่นช่วยในการพัฒนาผูเ้รียนโดยใช้กิจกรรม
ทางกายเป็นสื่อในการเรียนรูแ้ละยังปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค์
ควบคู่ไปกับการรูจ้ักปฏิบติัตนตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัเคารพในกฎ กติกาและยอมรบั
ค าตัดสินโดยไม่มีขอ้โต้แยง้มีน า้ใจท่ีเต็มไปดว้ยความสามัคคี เอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
ซึ่งกันและกัน ไม่เอารดัเอาเปรียบแมจ้ะเป็นฝ่ายเดียวกันหรือฝ่ายตรงขา้มก็ตาม (วรศกัด์ิ  เพียรชอบ, 
2527) รูจ้กัการเป็นผูน้  าผูต้ามท่ีดี การแสดงออกในสถานการณต์า่งๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

กีฬาวอลเลยบ์อลไดถู้กบรรจุในหลกัสตูรการเรียนการสอนในรายวิชาพลศึกษาซึ่งเป็น
ปัจจัยส  าคัญประการหนึ่งท่ีจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตใหมี้สุขภาพรา่งกายแข็งแรงสมบูรณ์ท าใหมี้
พฒันาการทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สามารถปรบัตัวใหเ้ขา้กับผูอ่ื้น มีความสมัคร
สมานสามัคคีท าใหผู้เ้ล่นมีระเบียบวินัย เคารพกฎระเบียบของสงัคมอยู่รว่มกับผูอ่ื้นไดอ้ย่างมี
ความสุขเป็นกีฬาประเภททีมท่ีได้ร ับความนิยมเป็นอย่างมากสามารถเล่นได้ตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงอุดมศึกษา ผูว้ิจัยในฐานะครูผูส้อนกีฬาวอลเลยบ์อลไดพ้บปัญหาของผูเ้รยีน 
ในเรื่องของทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง ทักษะการเล่นลูกสองมือบนและทักษะการเสิรฟ์ 
อยู่ในเกณฑท่ี์ต ่ากว่ามาตรฐานอาจมีสาเหตุมาจากผูเ้รียนปฏิบติัทกัษะไม่ไดแ้ลว้ไม่ขอค าแนะน า
จากครูผูส้อนแต่เลือกปรกึษาเพื่อนมากกว่านกัเรยีนเกิดการกลวัลกูบอล กลวัเจ็บมือและแขนหรือ
เจ็บตามร่างกายเพราะการเล่นวอลเลยบ์อลต้องมีการสมัผัสกับลูกวอลเลยบ์อลและอาจเกิด 
การบาดเจ็บขณะเลน่ได ้ครูผูส้อนจึงใชกี้ฬาวอลเลยบ์อลเป็นสื่อในการจดัการเรยีนการสอน โดยจะ
เก่ียวข้องกับทักษะพื ้นฐานเพื่อให้ผู ้เรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม  
มีทกัษะพืน้ฐานกีฬาวอลเลยบ์อลและมีความมีน า้ใจนกักีฬาเพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ผูเ้รยีน
และสามารถน าไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

การจัดการเรียนรูข้องครูผู้สอนเป็นปัจจัยหนึ่ งในการพัฒนาการเรียนรูผู้ ้เรียนซึ่ ง 
การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลยบ์อลดว้ย
เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุม่ดว้ยเกม TGT โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใหผู้เ้รียนได้
รวมกลุ่มกันในการปฏิบัติกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่งเสริมใหน้ักเรียนท่ีมีความสามารถ
ต่างกันได้เรียนรูร้่วมกันท าให้ผู ้เรียนต่ืนตัวและสนุกกับการเรียนรู ้ซึ่งสมาชิกในกลุ่มจะมี
ความสามารถหลากหลายมีการแบ่งกลุ่มเด็กคละกันทั้งเพศและความสามารถเป็นการจัด 
การเรียนการสอนท่ีช่วยให้ผู ้เรียนได้ใช้ความสามารถของตนเองในการพัฒนาศักยภาพ  
รว่มกันแกปั้ญหาต่างๆ ใหบ้รรลผุลไดโ้ดยท่ีสมาชิกในกลุม่ตระหนกัวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 
ดงันัน้ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลวของกลุม่ทกุคนตอ้งรบัผิดชอบรว่มกัน ช่วยเหลือซึ่งกนัและกัน 
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ผูเ้รยีนจะไดค้วามรูจ้ากเพื่อน ทัง้นีเ้พราะนกัเรยีนไดมี้สว่นรว่มในการท ากิจกรรมกลุม่และมีบทบาท
ส าคญัต่อความส าเร็จของกลุม่ จะเห็นไดว้่าการจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มดว้ยเกมเป็นการพฒันาศักยภาพและความสามารถเฉพาะตวัของผูเ้รียนทัง้ในดา้น
ความคิด สติปัญญา และสงัคมรวมถึงการปฏิสมัพนัธ์และการสื่อสารของผูเ้รียนในกลุม่นักเรียน
จะตอ้งมีความเอาใจใสแ่ละมีความรบัผิดชอบตอ่ตนเองและสมาชิกในกลุม่ (สลาวิน, 1995)  

จากปัญหาดงักลา่วการเรยีนรูท้กัษะกีฬาวอลเลยบ์อลจ าเป็นตอ้งควบคูไ่ปพรอ้มกบัการมี
คุณลักษณะของความมีน า้ใจนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีส  าคัญอย่างยิ่งใน 
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาเน่ืองดว้ยความมีน า้ใจนกักีฬาเป็นน า้ใจท่ีประกอบไปดว้ยคุณธรรมท่ี
ส  าคัญและจ าเป็นอย่างหนึ่งท่ีเป็นพืน้ฐานจะช่วยให้บุคคลมีชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง  
มีความสุขเป็นหลักหรือคุณธรรมท่ียึดถือปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้แก่ ยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม
กฎเกณฑร์ะเบียบขอ้บังคบั มีความรกัความสามัคคีเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน การรูแ้พ ้รูช้นะ  
รูอ้ภยั รวมทัง้การตอ่สูแ้ละการแข่งขนัดว้ยวิถีทางของการกีฬาอย่างเต็มความสามารถ มีความยินดี
ท่ีจะปฏิบติัตามกฎเกณฑแ์ละระเบียบขอ้บงัคบัเคารพในกฎ กติกา และยอมรบัค าตดัสินโดยไม่มี
ข้อโต้แย้งมีน ้าใจท่ีเต็มไปด้วยความสามัคคี เอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน  
ไม่เอารดัเอาเปรียบแมจ้ะเป็นฝ่ายเดียวกนัหรือฝ่ายตรงขา้มก็ตาม ในการนีผู้ว้ิจัยสนใจท่ีจะศึกษา
เรื่องผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความมีน ้าใจนักกีฬาและทักษะ
วอลเลยบ์อลของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
เพื่อศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือท่ีมีตอ่ความมีน า้ใจนกักีฬาและ

ทกัษะวอลเลยบ์อลของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

ความส าคัญของการวิจัย 
ท าใหท้ราบถึงความมีน า้ใจนกักีฬาและทกัษะวอลเลยบ์อลของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอน

ปลาย เม่ือได้รบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือซึ่งเป็นแนวทางให้กับครูผูส้อนในวิชา  
พลศึกษาไดน้  าไปพัฒนาและปรบัปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาความมีน า้ใจนักกีฬาและ
ทกัษะวอลเลยบ์อลตอ่ไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักัดกรุงเทพมหานคร
จ านวน  9  โรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งในการท าวิจยั ไดม้าโดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposively Selected) 

1 โรงเรยีน คือ นกัเรยีนโรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน ์ส  านกังานเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร และได้
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอลปีการศึกษา 2562  
แบบสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ไดก้ลุม่ทดลอง 1 หอ้งเรียนจ านวน 40 คน และ
กลุม่ควบคมุ 1 หอ้งเรยีนจ านวน 40 คน   

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่  การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือ 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  ความมีน า้ใจนกักีฬาและทกัษะวอลเลยบ์อล 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. การจดัการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ หมายถึง การจดัการเรียนการสอนพลศกึษาโดย

ใชกี้ฬาวอลเลยบ์อลเป็นสื่อ เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู ้มีขัน้การสอน 5 ขัน้ตอน ประกอบดว้ย   
1. ขัน้เตรยีม  2. ขัน้สอน  3. ขัน้ฝึกปฏิบติั  4. ขัน้น าไปใช ้ 5. ขัน้สรุป 

2. การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือ หมายถึง การจัดการเรียนรู ้พลศึกษาแบ่งขัน้
การสอนเป็น 5 ขัน้ ซึ่งใช้เทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุม่ดว้ยเกม (TGT) จะแบ่งสมาชิกเป็นกลุ่ม
ยอ่ย แบง่เป็นเก่ง ปานกลาง อ่อน 1:2:1 โดยกลุม่นีเ้รยีกวา่กลุม่บา้นสมาชิกในกลุม่มีการวางแผน
รว่มกนัมีการก าหนดหนา้ท่ีแตล่ะคนในการท ากิจกรรมระหวา่งท่ีฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน าและ
แกไ้ขขอ้บกพร่องซึ่งกันและกันเพื่อเตรียมแข่งขนัสมาชิกจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู ้
ผูเ้รียนมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างกันในลกัษณะของการแข่งขนัโดยใช้กิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีการพึ่งพา
อาศยักนัมีการท างานรว่มกนัเป็นกลุม่เพื่อไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนด 

3. น า้ใจนักกีฬา หมายถึง ลกัษณะในตัวบุคคลท่ีแสดงออกมาตามสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีเกิดจากการเรยีนรูใ้นการเลน่หรอืปฏิบติักิจกรรมพลศกึษาซึ่งมีคณุลกัษณะ 5 ประการ ดงันี ้

3.1 การรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในลักษณะของ 
การยอมรบัผลของการแข่งขันโดยไม่เอาผลของการแพช้นะมาเป็นอารมณ์ไม่แสดงพฤติกรรม
กา้วรา้วและไม่โกรธฝ่ายตรงขา้มเม่ือท าพลาดโดยไม่ไดต้ัง้ใจ มีการจัดการเรียนรูมี้การส่งเสริม 
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ใหน้ักเรียนไดเ้ลน่วอลเลย่บ์อลตามกฎ กติกา มารยาท รูจ้ักกลา่วขอโทษและแสดงความยินดีต่อ 
ชยัชนะของทีมคูแ่ขง่ขนั มีการชมเชยและใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั 

3.2 ความยุติธรรม หมายถึง การแสดงออกของนกัเรยีนในลกัษณะของการกระท าท่ี
เท่ียงตรงไม่ล  าเอียง ไม่เลือกท่ีรกัมักท่ีชัง ยึดหลกัเหตุผลของความเป็นจริงมีการจัดการเรียนรูใ้ห้
นกัเรยีนรูจ้กัความเสมอภาคไม่ล  าเอียง มีเหตมีุผล เคารพในการตดัสนิโดยมีครูเป็นแบบอยา่ง 

3.3 ความสามัคคี หมายถึง การแสดงออกของนกัเรียนถึงความมีน า้หนึ่งใจเดียวกัน 
รว่มกันปฏิบัติกิจกรรมให้บรรลุตามเป้าหมาย เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและไม่
ก่อใหเ้กิดความแตกแยกในหมู่คณะ มีการจดัการเรยีนรูท่ี้ทุกคนในทีมมีสว่นช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจ
ปรกึษาหารอืแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณซ์ึ่งกนัและกนัท าใหน้กัเรยีนเกิดการเรยีนรู ้
พฤติกรรมของผูอ่ื้นเรยีนรูท่ี้จะปรบัตวัใหส้ามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นไดดี้ยิ่งขึน้ 

3.4 ความรบัผิดชอบ หมายถึง การแสดงออกของนกัเรยีนในลกัษณะของความเพียร
พยายามตัง้ใจท าตามบทบาทหนา้ท่ีของตนเองในฐานะผูน้  าหรือสมาชิกของกลุม่เพื่อใหส้  าเรจ็ตาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไวมี้การจดัการเรยีนรูท่ี้สง่เสรมิใหน้กัเรียนฝึกฝนดว้ยความมุ่งมั่น ตัง้ใจและสามารถ
ใหค้  าแนะน าแก่เพื่อนในทีมไดมี้การดแูลรกัษาความสะอาดจดัเก็บอุปกรณก์ารเรยีน 

3.5 ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนในลักษณะของ 
ความประพฤติ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อตกลงท่ีก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด มีการจัด 
การเรียนรู ้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมาเรียนตรงตามเวลาท่ีก าหนด เข้าแถวได้เป็นระเบียบ  
ช่วยจดัเตรยีมอุปกรณส์  าหรบัการเรยีนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยพรอ้มเรยีน 

4. ทกัษะวอลเลยบ์อล หมายถึง ทกัษะพืน้ฐานท่ีใชใ้นการเลน่กีฬาวอลเลยบ์อล ประกอบ
ไปดว้ย ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง ทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน ทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 

5. นกัเรยีนมธัยมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นกัเรยีนท่ีเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 
โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน ์ส  านกังานเขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลอง

ดีกวา่ก่อนการทดลอง 
2. ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬาและคะแนนทักษะวอลเลย์บอลหลัง  

การทดลองของกลุม่ทดลองดีกวา่กลุม่ควบคมุ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้กึษารวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้

1. หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.1 วิสยัทศัน ์หลกัการ จุดหมาย สมรรถนะส าคญัของผูเ้รยีน และคุณลกัษณะ

    อนัพงึประสงค ์
1.2 สาระมาตรฐานการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา 

2. แนวคิดการจดักิจกรรมการเรยีนรูพ้ลศกึษา 
2.1 การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 
2.2 จุดมุ่งหมายของการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษา 

3. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
3.1 ความหมายของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
3.2 แนวคิดทฤษฎีการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
3.3 ลกัษณะของการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ 
3.4 เทคนิคท่ีใชใ้นการเรยีนแบบรว่มมือ 
3.5 การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคการแขง่ขนัระหวา่งกลุม่ดว้ยเกม  

4. ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบักีฬาวอลเลยบ์อล 
5. ทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบิรก์ 
6. แนวคิดเก่ียวกบัความมีน า้ใจนกักีฬา 

6.1 ความหมายความมีน า้ใจนกักีฬา 
6.2 ลกัษณะความมีน า้ใจนกักีฬา 
6.3 การปลกูฝังความมีน า้ใจนกักีฬา 

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
7.1 งานวิจยัในประเทศ 
7.2 งานวิจยัในตา่งประเทศ 
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1. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 
1.1 วิสัยทัศน ์หลักการ จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค ์
วิสยัทศันข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมุ่งเนน้ในการพัฒนาผูเ้รียน

ทกุคนใหเ้ป็นก าลงัของชาติ เป็นบุคคลท่ีมีความสมบูรณท์ัง้ดา้นรา่งกาย จิตใจ มีความรูแ้ละทกัษะ
ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบสมัมาอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียน
เป็นส  าคญับนพืน้ฐานความเช่ือท่ีว่าทุกคนสามารถเรียนรูแ้ละพฒันาตนเองทัง้ดา้นคุณธรรมและ
จรยิธรรม ยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ  

หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐานมีดังนี ้ เป็นหลักสูตรของ
การศึกษาท่ีมีจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการเรียนรูท่ี้ชัดเจนน าไปสูเ่ป้าหมายในการพฒันาใหเ้ด็ก 
มีความรู ้ทกัษะเจตคติและคณุลกัษณะอนัพงึประสงคอ์ยูบ่นพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูไ่ปกับ
ความเป็นสากล เป็นหลกัสูตรท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกคนไดร้บัโอกาสทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพสอดคลอ้งกับบริบทของชุมชนและความตอ้งการของท้องถ่ิน ซึ่งหลกัสูตร  
มีความยืดหยุ่นทัง้ในเรื่องของเวลาและการจดัการเรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส  าคญัมีการจดัการศกึษา
ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีครอบคลุมทุก
กลุม่เปา้หมายนอกจากนีย้งัสามารถยงัเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณก์ารเรยีนรูต้า่งๆ ได ้

จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มีเป้าหมายในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข (เก่ง ดี มีสุข) มีความสามารถในการศึกษาต่อและ
ประกอบสมัมาอาชีพ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียนเม่ือจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้
ผูเ้รยีนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงคป์ระกอบไปดว้ยการมีคุณธรรมจรยิธรรม เห็นคณุคา่ของตนเอง  
มีวินยั ยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง มีสมรรถนะท่ีส  าคญัของผูเ้รียน ประกอบดว้ย การคิด  
การแกปั้ญหา การสื่อสาร ทกัษะชีวิตและการใชเ้ทคโนโลยี เป็นผูมี้สขุภาวะทางกายทางจิตท่ีดีและ
เป็นผูท่ี้มีนิสยัรกัการออกก าลงักาย มีจิตส  านึกต่อหนา้ท่ีของความเป็นคนไทย ในการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตย มีจิตส  านึกในความเป็นไทย รูจ้ักอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
มีจิตสาธารณะและสามารถอยูร่ว่มกนัในสงัคมไทยไดอ้ยา่งมีความสขุ 

สมรรถนะท่ีส  าคัญของผู้เรียน มุ่งเนน้ใหผู้ ้เรียนมีสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ คือ 
ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี 
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คุณลกัษณะอันพึงประสงค์ มุ่งพัฒนาผูเ้รียนใหส้ามารถอยู่รว่มกับผูอ่ื้นในสงัคมได้
อย่างมีความสุข ประกอบด้วย รกัชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสตัยส์ุจริต มีวินัย อยู่อย่างพอเพียง  
ใฝ่เรยีนรู ้มุ่งมั่นในการท างาน รกัความเป็นไทยและมีจิตสาธารณะ   

1.2 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุ่มสาระการเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศกัราช 2551 ไดร้ะบุว่า สขุศึกษาและพลศึกษา
เป็นการศึกษาท่ีมีเป้าหมายเพื่อการด ารงสขุภาพ การสรา้งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของบุคคล ครอบครัวและชุมชนให้ยั่ งยืนสุขศึกษามุ่งเน้นให้ผู ้เรียนพัฒนาพฤติกรรม 
ดา้นความรู ้เจตคติ คุณธรรม ค่านิยมและการปฏิบติัเก่ียวกับสขุภาพควบคู่ไปดว้ยกัน พลศึกษา
มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนใชกิ้จกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลงักายการเลน่เกมและกีฬาเป็นเครื่องมือ 
ในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม  สติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพ 
เพื่อสขุภาพและกีฬา สาระท่ีเป็นกรอบเนือ้หาหรือขอบข่ายองคค์วามรูข้องกลุ่มสาระการเรียนรู  ้
สขุศึกษาและพลศึกษาประกอบดว้ย 1. การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย ์2. ชีวิตและ
ครอบครวั 3. การเคลื่อนไหว การออกก าลงักาย การเลน่เกมกีฬาไทยและกีฬาสากล 4. การสรา้ง
เสรมิสขุภาพสมรรถภาพและการปอ้งกนัโรค 5. ความปลอดภยัในชีวิต  

มาตรฐานการเรยีนรู ้ตวัชีว้ดัและสาระการเรยีนรูแ้กนกลาง 
มาตรฐาน พ 3.1 เขา้ใจ มีทกัษะในการเคลื่อนไหวกิจกรรมทางกายการเลน่เกมกีฬา 

ตัวชีว้ัด 1. น าผลการปฏิบัติตนเก่ียวกับทักษะกลไกและทักษะการเคลื่อนไหว 
ในการเล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในบริบทของตนเอง  
2. เล่นกีฬาไทยและกีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและทีมได้อย่างละ 1 ชนิด 3. เปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
4. เปรียบเทียบประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีส่งผลต่อการเล่นกีฬาและกิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวนั 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 1. การน าผลการปฏิบติัตนเก่ียวกับทักษะกลไกและ
ทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาจากแหล่งขอ้มูลท่ีหลากหลายมาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสม  
ในบรบิทของตนเองในการเลน่กีฬา 2. การเลน่กีฬาไทยกีฬาสากลตามชนิดกีฬาท่ีเลือก เช่น กรฑีา
ประเภทลู่และลาน บาสเกตบอล กระบี่ เทนนิส ตะกรอ้ลอดบ่วง ฟุตซอล ว่ายน า้และเทควันโด 
3. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเคลื่อนไหวท่ีสง่ผลต่อการเลน่กีฬาและกิจกรรมในชีวิตประจ าวนั  
4. การน าประสบการณจ์ากการเขา้รว่มกิจกรรมนนัทนาการไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
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มาตรฐาน พ 3.2 รกัการออกก าลงักาย การเลน่เกมและการเลน่กีฬาปฏิบติัประจ า
สม ่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน า้ใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและช่ืนชม 
ในสนุทรยีภาพของการกีฬา 

ตัวชีว้ัด 1. อธิบายสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคมและ
สติปัญญาท่ีเกิดจากการออกก าลงักายและเลน่กีฬาเป็นประจ าจนเป็นวิถีชีวิต 2. เขา้รว่มกิจกรรม
การออกก าลงักายและเลน่กีฬาตามความถนดัและความสนใจพรอ้มทัง้วิเคราะหค์วามแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตนเอง 3. มีวินยั ปฏิบติัตามกฎกติกาและขอ้ตกลงใน
การเล่นกีฬาท่ีเลือก 4. วางแผนการรุกและการป้องกันในการเล่นกีฬาท่ีเลือกและน าไปใช้ใน 
การเล่นอย่างเหมาะสม 5. น าผลการปฏิบติัในการเล่นกีฬามาสรุปเป็นวิธีท่ีเหมาะสมกับตนเอง
ดว้ยความมุ่งมั่น 

สาระการเรียนรูแ้กนกลาง 1. สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางดา้นรา่งกาย จิตใจ 
อารมณ์ สงัคมและสติปัญญาท่ีเกิดจากการออกก าลงักายและการเล่นกีฬาอย่างสม ่าเสมอจน 
เป็นวิถี ชีวิตและการสรา้งสุขภาพ ท่ีดีโดยการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นประจ า  
2. การออกก าลังกายและการเล่นกีฬาไทย กีฬาสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีม  
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการร่วมกิจกรรม  
การออกก าลังกายและเล่นกีฬา 3. การเล่นกีฬาตามกฎกติกาและขอ้ตกลง 4. รูปแบบกลวิธี 
ในการรุก การป้องกันในการเล่นกีฬาเป็นทีมประโยชน์ของการเล่นและการท างานเป็นทีม  
หลกัการใหค้วามรว่มมือในการเลน่การแข่งขนักีฬาและการท างานเป็นทีม 5. การพฒันาวิธีเล่น
กีฬาใหเ้หมาะสมกับตนเอง (การเลือกวิธีเล่น การแก้ไขข้อบกพร่อง การเพิ่มทักษะ) การสรา้ง
แรงจูงใจและการสรา้งความมุ่งมั่นในการเลน่และแขง่ขนักีฬา 

2. แนวคิดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา 
2.1 การจัดการเรียนรู้พลศึกษา 

บุชเชอร์ (ดนัย   ดวงภุม เมศร์, 2553 , น. 60 ; อ้างอิงจาก Bucher, 1975) ให้
ความหมายว่า พลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่งในกระบวนการศึกษาทัง้หมดซึ่งมีจุดมุ่งหมาย 
ท่ีจะท าใหเ้กิดการพฒันาการทางกาย จิตใจอารมณแ์ละสงัคม โดยใช้กิจกรรมต่างๆ ท่ีเลือกแลว้
เป็นสื่อใหบ้รรลถุึงจุดหมายท่ีวางไว ้

กอง  วิสุทธารมณ์ (2523) ได้ให้ความหมายของพลศึกษาว่า พลศึกษาเป็น
กระบวนการฝึกฝนของทางรา่งกายใหมี้สมรรถภาพดีขึน้โดยใช้กิจกรรมของการเคลื่อนไหวเป็น
เครื่องมือประกอบการพลศึกษา ช่วยสง่เสริมใหร้า่งกายเจริญเติบโตแข็งแรงว่องไว ช่วยสง่เสริม
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อบรมจิตใจใหเ้ป็นผูมี้ระเบียบวินยั อดทน รูแ้พรู้ช้นะ มีจิตใจสงูสรา้งสรรคค์วามสามัคคีและมีน า้ใจ
เป็นนกักีฬา 

วรศักด์ิ  เพียรชอบ (2561)  ได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาเป็น
กระบวนการจัดการเรียนรูท่ี้ใชก้ารปฏิบติักิจกรรมทางดา้นพลศึกษาหรอืกีฬาเป็นสื่อในการเรียนรู ้
เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการพฒันาในทุกๆ ดา้นทัง้ในดา้นสมรรถภาพทางกาย ดา้นทกัษะการเคลื่อนไหว
ของรา่งกาย ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการออกก าลงักาย ดา้นคุณธรรม การมีน า้ใจนกักีฬาและ
ดา้นเจตคติท่ีดีในการออกก าลงักายโดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษาหรือกีฬาต่างๆ ดว้ย
ตนเอง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปไดว้่าพลศึกษาคือ การจัดการเรียนการสอนท่ีใชกิ้จกรรม
การเคลื่อนไหวทางร่างกายเป็นสื่อในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญารวมทัง้ได้ปลูกฝังคุณธรรม ไดแ้ก่ การรูจ้ักแพ้ รูจ้ักชนะและรูจ้ักอภัย ความยุติธรรม 
ความมีระเบียบวินยั ความมีน า้ใจนกักีฬา ความสามัคคี ความรบัผิดชอบ ซึ่งผูเ้รียนสามารถท่ีจะ
สรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากการเขา้รว่มกิจกรรมการเรยีนการสอนพลศกึษา 

2.2 จุดมุง่หมายของการจดัการเรียนรู้พลศึกษา 
ฟอง  เกิดแกว้ (2547) กลา่ววา่ การสอนพลศกึษานัน้มีจุดมุ่งหมาย ดงัตอ่ไปนี ้

1. เพื่อใหมี้สขุภาพและสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึน้ การสอนพลศึกษาจึงมีบทบาท
ในการเสริมสรา้งสมรรถภาพทางดา้นรา่งกาย ท่ีเป็นรากฐานท่ีส  าคญัในการสรา้งความส าเรจ็ต่อ
การด ารงชีวิตและการประกอบกิจการตา่งๆ  

2. เพื่อให้มีทักษะและน าทักษะนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยจากการเรียน 
การสอนพลศึกษาการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางร่างกาย จึงเป็นการสรา้งทักษะใหน้ักเรียน ซึ่งวิธี 
การสอนท่ีดีตอ้งท าใหผู้เ้รยีนเกิดทกัษะไดร้วดเร็วและมีความถกูตอ้งทัง้ในหอ้งเรยีนและปรบัใชใ้น
ชีวิตประจ าวนั 

3. ให้มีความรูค้วามเขา้ใจในด้านต่างๆ ไดแ้ก่ ด้านคุณค่าและประโยชน์ของ 
วิชาพลศกึษา ความเป็นมาของกีฬา กฎกติกา มารยาทในการเลน่กีฬา วิธีการเลน่ ความปลอดภยั 
ประโยชนแ์ละการสรา้งทศันคติท่ีดีตอ่วิชาพลศกึษา  

4. เพื่อใหมี้คุณลกัษณะประจ าตวั ไดแ้ก่ ความมีน า้ใจเป็นนกักีฬา ความสามัคคี 
มีระเบียบวินยั มีมารยาทในการเลน่กีฬา เป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดีท่ีเกิดจากกิจกรรมทางพลศกึษา  

5. เพื่อให้มีนิสัยท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อสังคม โดยทั่ วไปแล้ววิชา 
พลศกึษาเป็นวิชาท่ีตอ้งอาศยัการปฏิบติัเป็นหลกัเพื่อใหผู้เ้รยีนมีสขุภาพดี มีความรูแ้ละทกัษะดี 
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วรศักด์ิ  เพียรชอบ (2560) ได้กล่าวไวว้่า การเรียนการสอนพลศึกษาเป็นการจัด 
การเรียนรู ้ท่ีมุ่ งให้ผู ้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ตามหลักการและปรัชญาของ  
การพลศึกษาคือการสอนท่ีเน้นปฏิบัติจริงด้วยตนเองเป็นส  าคัญ  เพื่ อให้ผู ้เรียนเกิดทักษะ 
ในการพฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ อยา่งเต็มศกัยภาพ ซึ่งมีกระบวนการเรยีนรูท่ี้ส  าคญั คือ 

1. กระบวนการสรา้งความพรอ้มทางดา้นรา่งกายและจิตใจเป็นกระบวนการ
เตรียมรา่งกายและจิตใจของผูเ้รียนก่อนท่ีจะเริ่มเรยีนพลศึกษา ซึ่งมีความส าคญัและความจ าเป็น 
ในการเรียนพลศึกษาเป็นอันมาก เน่ืองจากกระบวนการสรา้งความพรอ้มทางรา่งกายและจิตใจ
เป็นการกระตุน้ใหน้ักเรียนมีความต่ืนตัวพรอ้มท่ีจะเคลื่อนไหวร่างกายดว้ยความปลอดภัยและ 
ท าใหร้ะบบอวยัวะของรา่งกายไดร้บัการกระตุน้ใหต่ื้นตัวและพรอ้มท่ีจะเคลื่อนไหวไดโ้ดยไม่เกิด
การบาดเจ็บ 

2. กระบวนการสรา้งความเขา้ใจและความสามารถในการปฏิบัติคือกระบวนการ
ท่ีครูช่วยใหผู้เ้รยีนไดมี้ความเขา้ใจและเห็นความส าคัญในสิ่งท่ีผูเ้รยีนเห็นคุณค่าและประโยชนข์อง
กีฬาหรอืกิจกรรมท่ีจะสอน รวมทัง้ก าหนดกฎกติกาการเลน่หรือขอ้ตกลงอ่ืนๆ ท่ีจะช่วยใหก้ารเลน่
กีฬาบรรลตุามจุดประสงคก์ารเรยีนรูท่ี้วางไว ้

3. กระบวนการปฏิบัติจริงเพื่อความสนุกสนานเป็นหัวใจส  าคัญของการเรียน 
พลศึกษาท่ีจะท าใหผู้เ้รยีนไดมี้โอกาสน าสิ่งท่ีไดเ้รียนรูม้าใชใ้นสภาพจริงท าใหผู้เ้รยีนไดเ้กิดเรียนรู ้
จากประสบการณจ์รงิและไดพ้ฒันาตนเองในดา้นตา่งๆ ตามท่ีจุดประสงคก์ารเรยีนรูท่ี้วางไว ้

4. กระบวนการสรุปประเมินผลและสุขปฏิบัติ เป็นกระบวนการสุดท้ายของ 
การเรียนการสอนพลศึกษาเพราะเป็นการสรุปและประเมินผลของการเรียนการสอนท่ีผ่านมา
ผูเ้รียนทราบเพื่อให้ผูเ้รียนทราบของตนเองเพื่อปรบัปรุงใหดี้ขึน้สิ่งท่ีครูควรแจ้งให้ผูเ้รียนทราบ 
จะมีทั้งน ้าใจนักกีฬาและอ่ืนๆ ท่ีควรส่งเสริมให้ดีขึน้ ผู ้เรียนจะได้มีเวลาพักผ่อนก่อนท่ีจะท า 
ความสะอาดรา่งกายและเขา้เรยีนวิชาอ่ืนๆ ตอ่ไป 

การจัดการเรียนการสอนพลศึกษาเป็นกระบวนการจัดการเรยีนรู ้ซึ่งมุ่งเนน้เก่ียวกับ
พฤติกรรมสุขภาพเป็นส  าคัญ ดังนั้นการจัดการเรียนรูจ้ึงให้ความส าคัญเก่ียวกับเรื่องทักษะ
ผสมผสานกบัเรื่องของความรู ้คณุธรรมจรยิธรรม ซึ่งผลท่ีเกิดขึน้กับผูเ้รยีนคือสามารถปฏิบติัไดจ้ริง
เป็นประจ าสม ่าเสมอ จึงอาจกลา่วไดว้่าการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู ้
โดยการใช้ทักษะปฏิบัติท่ีมุ่งเนน้ให้ผูเ้รียนเกิดความช านาญ การท่ีให้ผู ้เรียนศึกษาตนเองโดย 
การสังเกต การสาธิต ท าให้ผู ้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติได้โดยอัตโนมัติจนเกิดผลดีในการเรียน 
อยา่งยิ่ง ขัน้ตอนปฏิบติั คือ 4 ขัน้ตอน  
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1. สงัเกตรบัรู ้คือ การท่ีผูเ้รียนไดเ้ห็นตัวอย่างท่ีหลากหลายจากสื่อ การสาธิต  
จนเกิดความรู ้ความเขา้ใจและผูเ้รยีนสามารถสรา้งองคค์วามรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 

2. ท าตามแบบ คือ การท่ีผู ้เรียนท าตามแบบอย่างหรือตัวอย่างตามขั้นตอน 
โดยล าดบัจากงา่ยไปหายาก 

3. ท าเองโดยไม่มีแบบ คือ การให้ผูเ้รียนปฏิบัติดว้ยตนเองโดยล าดับขัน้ตอน
ตัง้แตเ่ริ่มตน้ไปสูผ่ลส  าเรจ็จากประสบการณท่ี์เคยเห็นไดศ้กึษาดว้ยตนเอง 

4. ฝึกใหช้  านาญ คือ การท่ีผูเ้รยีนปฏิบติัดว้ยตนเองจนเกิดความช านาญหรือท า
ไดโ้ดยอตัโนมติั ซึ่งอาจจะเป็นผลชิน้เดิมหรอืผลงานท่ีสรา้งสรรคข์ึน้มาใหม่ 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้สรุปไดว้า่ การสอนพลศกึษาเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้เพื่อ
เสริมสรา้งความสมบูรณแ์ข็งแรงของรา่งกายและเกิดการเรยีนรูท้างสงัคมจากการเขา้รว่มกิจกรรม
เป็นกลุ่มโดยผ่านการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางกายเป็นการเรียนรู ้ 
จากประสบการณ์ตรง ดังนัน้การเรียนการสอนพลศึกษาจึงเป็นกระบวนการเรียนรูเ้ก่ียวกับกฎ 
ระเบียบ กติกาและความมีน า้ใจนกักีฬาโดยจากการสงัเกต การเลยีนแบบท่ีเริ่มจากทกัษะท่ีงา่ยไป
หาทกัษะท่ียากขึน้และฝึกปฏิบติัจนเกิดเป็นความช านาญปฏิบติัจนเป็นนิสยั 

3. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
3.1 ความหมายของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

สลาวิน (Slavin, 1995) กลา่วถึง ความหมายของการเรยีนแบบรว่มมือว่าเป็นวิธีการ
สอนท่ีใหผู้เ้รยีน เรยีนเป็นกลุม่เล็กสมาชิกในกลุม่โดยทั่วไปมี 4 คนและมีความสามารถแตกตา่งกัน
เป็นผูเ้รยีนเรยีนเก่ง 1 คน ปานกลาง 2 คน และเรยีนอ่อน 1 คน ผูเ้รยีนแตล่ะคน ในกลุม่เดียวกนัใน
การเรยีนหรอืท ากิจกรรมตา่งๆ สมาชิกกลุม่จะไดร้บัรางวลัถา้กลุม่ท าคะแนนถึงเกณฑท่ี์ตัง้ไว ้ 

กนัเตอร ์เอลติสและชวาบ (สวุิทย ์ บึงบวั, 2553, น. 74; อา้งอิงจาก Gunter, Estes; 
& Schwab, 1990) กล่าวว่า การท างานโดยการรว่มมืออาจจะเป็นทักษะทางสงัคม ซึ่งผูเ้รียนได้
เรียนรูข้ึน้เม่ือมีการรว่มมือกันในท่ีท างาน ในครอบครวัและในการท างานอดิเรก ความส าคญัของ
การเรยีนรูท่ี้จะรว่มมือจะปรบัสรา้งประสบการณใ์นโรงเรยีนกิจกรรมการเรยีนแบบรว่มมือแตโ่อกาส
ในการรว่มมืออยา่งสมัพนัธก์นัจะเกิดขึน้ไดใ้นงานการศกึษาของผูเ้รยีน 

ทิศนา  แขมมณี (2551, น. 98 - 105) ได้กล่าวไว้ว่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็น
วิธีการท่ีเหมาะสมวิธีการหนึ่งตามแนวคิดของปรชัญาการสรา้งองคค์วามดว้ยตนเอง ท่ีใชใ้นการจัด 
การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร ์ท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมรว่มกันในกลุม่ เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนได้
แลกเปลี่ยนความรูก้ับสมาชิกของกลุม่ไดเ้ป็นอย่างดีเน่ืองจากแต่ละคนจะมีวยัใกลเ้คียงกันท าให้
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สามารถสื่อสารกันไดเ้ป็นอย่างดี ซึ่งจะแตกต่างจากการสื่อสารกับครูการเรยีนแบบรว่มมือรว่มใจ
กนัจึงเริ่มตน้จากการแบ่งนกัเรยีนออกเป็นกลุม่ย่อยแตล่ะกลุม่มีสมาชิกในจ านวนท่ีพอเหมาะ 3-4 
คน 

จอหน์สนัและจอหน์สัน (Johnson ; & Johnson, 1987) กล่าวถึง ความหมายของ
การเรียนแบบร่วมมือว่าเป็นการเรียนท่ีจัดประสบการณ์ การเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนเรียนเป็นกลุ่ม
ประมาณ 3-5 คน โดยท่ีสมาชิกในกลุม่มีความแตกตา่งกนั เป็นตน้ว่า เพศ เชือ้ชาติ ความสามารถ
ทางการเรียน ผูเ้รยีนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนัช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั รบัผิดชอบการท างานของ
สมาชิกแตล่ะคนในกลุม่รว่มกนั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า เป็นการจัดการเรียน รูท่ี้ผูส้อนจัดใหผู้เ้รียน
แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อให้ผู ้เรียนได้ท างานร่วมกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและร่วมกัน
รบัผิดชอบงานในกลุม่ท่ีไดร้บัมอบหมายเพื่อใหเ้กิดเป็นความส าเรจ็ของกลุม่ 

3.2 แนวคิดทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมอื 
ทิศนา  แขมมณี ไดร้วบรวมทฤษฎีการเรียนรูแ้บบรว่มมือไวว้่า ปฏิสมัพันธ์ระหว่าง

ผูเ้รยีนมี 3 ลกัษณะคือ 
1. ลกัษณะของแข่งขันกันในกระบวนการศึกษาเรียนรู ้ผูเ้รียนแต่ละคนจะตอ้ง

พยายามในการเรียนใหไ้ดดี้กวา่คนอ่ืนเพื่อใหไ้ดค้ะแนนท่ีดีกวา่ใหไ้ดร้บัการยกยอ่งหรอืไดร้บัรางวลั 
ค าชมเชย 

2. ลกัษณะต่างคนต่างเรียนเป็นลกัษณะท่ีทุกคนตอ้งรบัผิดชอบดูแลตนเองให้
เกิดการเรยีนรูไ้ม่มีการเก่ียวขอ้งกบัผูอ่ื้น 

3. ลักษณะในร่วมมือกันหรือช่วยเหลือกันในการเรียนรู ้คือ ต่างคนต่างก็
รบัผิดชอบในการเรยีนรูใ้นสว่นของตนเอง และช่วยเหลอืสมาชิกคนอ่ืนดว้ย  

จอห์นสนัและจอห์นสนั (สุภกิจ  วิริยะกิจ, 2557, น. 25; อ้างอิงจาก Johnson; & 
Johnson, 1991, น. 31-37) ไดส้รุปว่า Cooperative Learning มีองคป์ระกอบท่ีส  าคญั 5 ประการ 
ดงันี ้

1. ความเก่ียวข้องสัมพันธ์กัน ในทางบวก (Positive Interdependent) คือ 
การท่ีสมาชิกในกลุ่มท างานอย่างมีเป้าหมายร่วมกัน การพึ่งพากันในทางบวกแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ การพึ่งพากันในเชิงผลลพัธ์ เป็นการพึ่งพากันในด้านการได้รบัผลประโยชน์จาก
ความส าเร็จรว่มกันในรูปแบบของผลงานโดยอาศยัการจัดกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดแรงจูงใจแก่ผูเ้รยีน 
และการพึ่งพาในเชิงวิธีการประกอบดว้ย  
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1.1 การท าใหเ้กิดการพึ่งพาทรพัยากร คือ การท่ีบุคคลมีขอ้มูลความรูท่ี้เป็น
ประโยชนต์อ่งานแลว้น าขอ้มลูมารวมกนั จึงท าใหเ้กิดความส าเรจ็ในงาน 

1.2 ท าใหเ้กิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก คือ การก าหนดบทบาทของ
บุคคลในกลุ่มท าให้เกิดการพึ่งพาเชิงภาระงาน คือ การแบ่งงานให้แต่ละคนในกลุ่มท่ีมีทักษะ
เก่ียวเน่ืองกนั ถา้สมาชิกท างานไม่เสรจ็จะท าใหค้นอ่ืนไม่สามารถท างานในตอ่ได ้

2. การมีปฏิสมัพันธ์ท่ีส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม (Face to Face  
Primitive Interdependence) คือ การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนช่วยเหลอืกัน มีการอภิปรายแลกเปลี่ยน
ความคิดความรู ้การอธิบายภายในกลุม่ท าใหเ้กิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในกลุม่ 
เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนรูจ้ักการท างานร่วมกัน ท าใหไ้ดร้บัขอ้มูลยอ้นกลบัเก่ียวกับการท างานของ
ตนเอง 

3. ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล (Individual Accountability) คือ ความ
รบัผิดชอบต่องานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ตอ้งรบัผิดชอบการเรียนรูข้องตนเอง
และสมาชิกในกลุ่ม ซึ่งรวมกันเป็นผลงานของกลุ่ม สมาชิกทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
และพรอ้มท่ีจะไดร้บัการทดสอบเป็นรายบุคคล  

4. การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและทกัษะการท างานกลุม่ยอ่ย(Interpersonal 
and Small Group Skills) คือ การมีทกัษะทางสงัคม เพื่อใหท้  างานรว่มกับผูอ่ื้นได ้มีความเป็นผูน้  า 
สามารถสรา้งความไว้วางใจ รูจ้ักตัดสินใจ มีการติดต่อสื่อสารและสามารถแก้ไขปัญหาใน 
การท างานรว่มกนัใหป้ระสบผลส าเรจ็  

5. กระบวนการท างานของกลุ่ม (Group Processing) คือ กระบวนในการ 
การเรียนรูข้องกลุม่โดยผูเ้รียนจะตอ้งเรียนรูจ้ากกลุม่ใหม้ากท่ีสดุมีความรว่มมือทัง้ดา้นความคิด
การท างานและความรบัผิดชอบรว่มกันจนสามารถบรรลเุป้าหมายได ้มีการเขา้ใจในเป้าหมาย 
การท างานร่วมกัน มีการประเมินวิธีการท างานของกลุ่ม พฤติกรรมของสมาชิก โดยเน้น 
การประเมินคะแนนของแตล่ะบุคคลเพื่อตดัสนิความส าเรจ็ของกลุม่ 

คาแกนและคาแกน (Kagan ; & Kagan, 1994) ไดพ้ัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้บบ
ร่วมมือร่วมใจและเสนอแนวคิดหลักในการเรียนรูแ้บบร่วมมือร่วมใจอย่างมีประสิทธิผลไว  ้ 
6 ประการ 

1. Team’s หมายถึง การจัดกลุ่มเด็กท่ีจะท างานร่วมกันซึ่งกลุม่เด็กท่ีจะเรียนรู ้
รว่มกนัอยา่งมีประสทิธิผลควรเป็นดงันี ้มีสมาชิกกลุม่ละ 4 คน ประกอบดว้ยเด็กท่ีมีผลการเรยีนสงู 
ปานกลาง คอ่นขา้งต ่าและต ่าของชายและหญิงเท่าๆ กันในบางครัง้อาจจะจัดกลุม่ดว้ยวิธีการอ่ืน 
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เช่น การศึกษาเรื่องท่ีเฉพาะดังเช่น การท าโครงงานวิทยาศาสตรค์วรจัดเด็กท่ีมีความสนใจ
เหมือนกนั 

2. Will หมายถึง ความมุ่งมั่นและอุดมการณข์องเด็กท่ีจะรว่มกนัท างาน จะตอ้งมี
ความมุ่งมั่นท่ีจะเรยีนรูแ้ละมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมตา่งๆ รว่มกัน สิ่งเหลา่นีส้รา้งให้
เกิดขึน้และใหค้งไวโ้ดยใหท้  ากิจกรรมท่ีไม่ใช่วิชาการหรือเรื่องท่ีเก่ียวขอ้งกับวิชาการ เช่น การให้
ค  ามั่นสญัญาการเลน่เกมตา่งๆ  

3. Management หมายถึง การจัดการเพื่อใหก้ลุม่ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทัง้การจัดการของครูและการจดัการของนกัเรียนภายในกลุม่ครูจะตอ้งมีการจัดการท่ีดีเพื่อให้
การท างานกลุม่ประสบความส าเรจ็  

4. Social Skills พัฒนาให้เด็กมีทักษะในการท างานร่วมกัน มีความสัมพันธ ์
ท่ีดีตอ่กนั รบัฟังความคิดเห็น ใหค้วามช่วยเหลอืและใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนั  

5. PIES (Four Basic Principles) เป็นหลักการพื ้นฐานของการจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือ ไดแ้ก่  

P (Positive Interdependence) นักเรียนตอ้งช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยมี
แนวคิดว่าเม่ือเราไดร้บัประโยชนจ์ากเพื่อน เพื่อนก็ไดป้ระโยชนจ์ากเราความส า เร็จของกลุม่คือ
ความส าเรจ็ของแตล่ะคน 

I (Individual Accountability) เป็นการยอมรับว่าแต่ละคนในกลุ่มต่างก็มี
ความสามารเฉพาะตวัและมีสว่นในการท างานใหง้านกลุม่ส  าเรจ็  

E (Equal Participation) ทุกคนในกลุ่มตอ้งให้ความรว่มมือและมีบทบาท 
เทา่เทียมกนั 

S (Simultaneous Interaction) ทุกคนในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์ ท่ีดีต่อกัน
อยา่งตอ่เน่ือง  

6. Structure หมายถึง รูปแบบกิจกรรมในการท างานกลุ่ม ซึ่งมีความหลากหลาย
ขึน้อยูก่บัปัญหาหรอืสถานการณท่ี์จะศกึษา  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า  การจัดการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เป็น 
การจัดรูปแบบการเรียนรูท่ี้แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่ม มีการให้งาน ซึ่งแต่ละกลุ่มจะต้องใช้
ความสามารถของแตล่ะบุคคล เพื่อท าใหก้ลุม่ของตนเองประสบผลส าเรจ็บรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้
ไว ้ซึ่งการจัดการเรยีนการสอนมีหลายวิธีการจะเลอืกการสอนวิธีใดวิธีหนึ่งตอ้งค านงึถึงจุดประสงค์
ของการเรียนรูเ้ป็นหลักและเลือกวิธีการสอนท่ีเหมาะสม  ท าให้ผู ้เรียนมีการช่วยเหลือกันใน 
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การเรียนรูแ้ละกระตุ้นกันในระหว่างเรียน  มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มในลักษณะของทีม  
เกิดการเรียนรูง้่ายขึน้มีความสนุกสนานและน่าสนใจในการเรียนมากกว่าการเรียนรูด้ว้ยตนเอง
ตามปกติ 

3.3 ลักษณะการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
ทิศนา  แขมมณี (2551, น. 98-105) เม่ือเริ่มการเรียน นักเรียนจะตอ้งฝึกตัวเองให ้

มีความสามารถเพียงพอท่ีจะท ากิจกรรมกลุม่ได ้นอกจากนีย้งัตอ้งยอมรบัเงื่อนไขตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ความส าเรจ็ของกลุม่ขึน้อยูก่บัสมาชิกของกลุม่ 
2. สมาชิกของกลุม่จะตอ้งมีสว่นรว่มในการท ากิจกรรมตา่งๆทัง้ดา้นปฏิบติัและมี

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ตามเปา้หมาย 
3. การเรยีนการสอนและกิจกรรมตา่งๆ มีเปา้หมายหลกัเพื่อใหทุ้กคนไดมี้โอกาส

เรยีนรูต้ามความสามารถของตนเองโดยอาศยัความช่วยเหลอืจากในกลุม่ 
4. ตอ้งเตรยีมพรอ้มสมาชิกของกลุม่ใหมี้ทกัษะการท างานภายในกลุม่อย่างเพียง

พอท่ีจะท าใหกิ้จกรรมของกลุม่ประสบความส าเรจ็ได ้ 
5. ใชข้อ้มูลจากการท ากิจกรรมท่ีผ่านมาแลว้หรือความรูเ้ดิมเป็นจุดเริ่มตน้ของ

กิจกรรมกลุม่ในแตล่ะครัง้พรอ้มกบัใชข้อ้มลูเพิ่มเติมจากสมาชิกของกลุม่รว่มมือกนัเพื่อใหก้ลุม่ไดมี้
โอกาสใชข้อ้มูลอย่างเต็มท่ี ทัง้นีข้อ้มูลอาจไดม้าจากการศึกษาเอกสารหรือผลการทดลองก็ไดใ้น 
กระบวนการเรียนรูแ้บบรว่มมือรว่มใจกันในกลุม่นัน้นอกจากจะก าหนดเงื่อนไขใหส้มาชิกของกลุม่
ตอ้งยอมรบัแลว้สมาชิกของกลุม่ยงัตอ้งฝึกทกัษะในการท ากิจกรรมกลุม่รว่มกนัดงันี ้ 

1. สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนจะต้องมีโอกาสไดข้ยายความคิดของตนเอง
เพิ่มเติมโดยใชข้อ้มลูท่ีมีอยูใ่นขณะท่ีเรยีนรูเ้รื่องดงักลา่ว  

2. ควบคุมและชี ้แนะทิศทางในการด า เนินกิจกรรมให้แก่กลุ่มได้ตาม 
ความจ าเป็นและเหมาะสม  

3. มีเป้าหมายท่ีจะพูดใหช้ัดเจนว่าควรจะพูดสิ่งใดจึงจะท าใหกิ้จกรรมของ
กลุม่ด าเนินไปอยา่งราบรื่น  

4. สรุปขอ้มูลท่ีศึกษามาแลว้และเก่ียวขอ้งกับเรื่องท่ีก าลงัศกึษาแลว้น ามาใช้
อภิปราย  

5. ทุกคนในกลุ่มมีส่วนกระตุน้ใหส้มาชิกมีสว่นในการท ากิจกรรมของกลุ่ม
อยา่งทั่วถึง  
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6. ช่วยเหลือหรอืชีแ้จงในกรณีท่ีสมาชิกของกลุม่เสนอขอ้มูลท่ีไม่ชัดเจนหรือ
คลาดเคลื่อน  

7. มีการใหก้ารยอมรบัและสนบัสนนุสมาชิกของในกลุม่  
8. หาขอ้สรุปหรอืเกณฑใ์นการตดัสนิใจจากกลุม่โดยไม่มีความล าเอียง  

3.4 เทคนิคที่ใช้ในการเรียนแบบร่วมมือ 
ประเภทของการจัดกระบวนการเรียนรูแ้บบร่วมมือแบ่งประเภทของการเรียน 

แบบรว่มมือรว่มใจนัน้ขึน้อยู่กับเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งในท่ีนีจ้ะแบ่งโดยใชช้่วงเวลาในการด าเนิน
กิจกรรมเป็นเกณฑ ์ซึ่งสามารถแบง่การเรยีนแบบรว่มมือรว่มใจได ้2 ประเภท ดงันี ้

1. เทคนิคการเรียนแบบรว่มมือรว่มใจท่ีใชใ้นกิจกรรมการเรียนรูต้ลอดคาบเรียน
หรือตัง้แต่ 1 คาบเรียนขึน้ไป เทคนิคเหลา่นีมี้ลกัษณะการจัดกิจกรรมแตกต่างกัน ดังนัน้จึงตอ้ง
เลอืกใชใ้หต้รงกบัเปา้หมายท่ีตอ้งการ เทคนิคท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมีดงันี ้

1.1 เทคนิคการแบ่งกลุ่มแบบกลุ่มสมัฤทธ์ิ (Student Teams Achievement 
Divisions หรอื STAD) โดยจดัสมาชิกในกลุม่ท่ีมีความสามารถตา่งกนัแบ่งออกเป็นเก่ง ปานกลาง 
และอ่อน ผูส้อนก าหนดบทเรียนและการท างานของกลุม่จากนัน้ใหท้  างานกลุม่ตามท่ีก าหนดโดย
ผูเ้รยีนในกลุม่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ผูเ้รยีนเก่งช่วยเหลือและตรวจความถูกตอ้งของงานก่อนสง่
ผูส้อน คะแนนสอบของทุกคนจะน ามารวมกันเป็นคะแนนของกลุม่ ผูส้อนจัดล  าดบัคะแนนของทุก
กลุม่และปิดประกาศใหท้กุคนทราบ 

1.2 เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุม่ดว้ยเกม (Teams – Game Tournament 
หรือ  TGT) เป็นเทคนิคแบบเดียวกับ  STAD แต่ไม่ มีการสอบในทุกสัปดาห์ แต่ละทีม ท่ี มี
ความสามารถเทา่กันจะแข่งขนัตอบปัญหาและมีการเปลี่ยนกลุม่โดยพิจารณาจากความสามารถ
ของแตล่ะบุคคลตามคะแนนของกลุม่จากการเขา้รว่มแข่งขนัของสมาชิกแลว้จัดใหมี้การใหร้างวลั
กบักลุม่ท่ีไดค้ะแนนตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

1.3 เทคนิคการจัดกลุม่ช่วยรายบุคคล (Teams Assisted Individualization 
หรือ TAI) จัดใหมี้สมาชิกของกลุม่ 4 คน มีระดบัความรูแ้ตกตา่งกันใชส้  าหรบัระดบัประถมศึกษา 
ปีท่ี 3-6 ผู ้สอนให้ผู ้เรียนท่ีมีความรู ้ระดับเดียวกันของแต่ละกลุ่มมาสอนความยากง่ายของ
เนือ้หาวิชาท่ีสอนแตกตา่งกนัผูเ้รียนกลบัไปยงักลุม่ของตนและตา่งคนตา่งท างานท่ีไดร้บัมอบหมาย 
แต่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทุกคนสอบขอ้สอบโดยไม่มีการช่วยเหลือกันมีการใหร้างวัลทีมท่ีท า
คะแนนไดดี้กวา่เดิม 
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1.4 เทคนิคการเรียนรูร้ว่มกนั (Learning Together) ส าหรบัชัน้ประถมศกึษา
ปีท่ี 2-6 ท าการสอนทัง้ชั้นผูเ้รียนแต่ละคนท างานตามท่ีผูส้อนมอบหมาย คะแนนของแต่ละกลุ่ม
พิจารณาจากผลงานของกลุม่ 

1.5 เทคนิคการตรวจสอบเป็นกลุม่ (Group Investigation) สมาชิกในกลุม่จะ
มี 2-6 คน แต่ละกลุ่มเลือกหัวเรื่องท่ีตอ้งการศึกษาค้นคว้าสมาชิกในกลุ่มแบ่งงานกันทั้งกลุ่ม  
มีการวางแผนการด าเนินงานตามแผน การวิเคราะห์และสงัเคราะหง์านท่ีท าการน าเสนอผลงาน 
หรอืรายงานตอ่หนา้ชัน้จะมีการใหร้างวลัหรอืคะแนนเป็นกลุม่ 

1.6 เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op) ผูเ้รียนช่วยกัน
อภิปรายหัวข้อท่ีจะศึกษามีการแบ่งหัวข้อใหญ่เป็นหัวข้อย่อยแล้วจัดผู้เรียนเข้ากลุ่มตาม
ความสามารถท่ีแตกตา่งกัน แตล่ะกลุม่เลอืกหวัขอ้ท่ีจะศกึษาตามความสนใจ กลุ่มแบง่หวัขอ้ยอ่ย
เป็นหวัขอ้เล็กเพื่อผูเ้รียนแต่ละคนในกลุม่เลือกไปศึกษาและมีการก าหนดบทบาทและหนา้ท่ีของ 
แต่ละคนภายในกลุ่มแลว้ผู้เรียนศึกษาเรื่องท่ีตนเลือกและน าเสนอต่อกลุ่ม กลุ่มรวบรวมหัวขอ้  
ตา่งๆ จากผูเ้รยีนทกุคนในกลุม่ แลว้รายงานผลงานตอ่ชัน้แลว้มีการประเมินผลงานของกลุม่ 

2. เทคนิคการเรยีนแบบรว่มมือรว่มใจจะใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนในขัน้ตอน
ใดขั้นตอนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู ้ของแต่ละคาบคือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน โดยมี 
การสอดแทรกในขัน้ตอนของการสอนโดยมีลกัษณะท่ีส  าคญัคือ เป็นวิธีท่ีใชเ้วลาช่วงสัน้ประมาณ 
5-10 นาที จนถึง 1 คาบเรยีน ไดอ้อกแบบเทคนิคการเรยีนแบบรว่มมือรว่มใจ ดงันี ้

2.1 การพูดเป็นคู่ (Rally Robin) เป็นเทคนิคท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนพูดและ
ตอบแสดงความคิดเห็นเป็นคู่ๆ  ให้สมาชิกท่ีเป็นคู่ได้พูดกันโดยไม่มีอุปกรณ์  ตัวอย่างเช่น  
กลุ่มมีสมาชิก 4 คน แบ่งเป็น 2 คู่ คู่หนึ่งประกอบดว้ยสมาชิกคนท่ี 1 และคนท่ี 2 แต่ละคู่จะพูด
พรอ้มๆ กนัไป โดย 1 พดู 2 ฟัง จากนัน้ 2 พดู 1 ฟัง ตอ่มา 1 พดู 2 ฟัง เป็นตน้ 

2.2 การพดูรอบวง (Round Robin) เป็นเทคนิคท่ีสมาชิกของกลุม่จะตอ้งผลดั
กนัพูด ตอบ เลา่ อธิบายโดยไม่ใชก้ารเขียน การวาดและเป็นการพูดท่ีผลดักันทีละคนตามเวลาท่ี
ก าหนดจนครบ 4 คน 

2.3 คิดเด่ียว – คิดคู ่– รว่มกันคิด (Think – Pair – Share) เป็นเทคนิคโดยเริ่ม
จากปัญหาหรือโจทย์ค าถาม โดยสมาชิกแต่ละคนจะคิดหาค าตอบดว้ยตัวเองก่อนแลว้จึงน า
ค าตอบไปอภิปรายกับเพื่อนเป็นคู่ จากนัน้จึงน าค าตอบของตนและของเพื่อนท่ีเป็นคู่ไปเล่าให้
เพื่อนในหอ้งฟัง 
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2.4 อภิปรายเป็นทีม (Team Discussion) เป็นเทคนิคท่ีเม่ือผูส้อนตัง้ค  าถาม
แลว้ใหส้มาชิกของกลุม่ทกุๆ คนรว่มกนัแสดงความคิด พดูและอภิปรายพรอ้มกนั 

2.5 ท าเป็นกลุม่ – ท าเป็นคู่ – ท าคนเดียว (Team – Pair – Solo) เป็นเทคนิค
ท่ีผูส้อนก าหนดปัญหาหรอืโจทยห์รอืงานใหท้  าแลว้สมาชิกในกลุม่จะท างานรว่มกนัจนงานส าเร็จ 
แลว้ถึงขัน้สดุทา้ยใหส้มาชิกแตล่ะคนท างานคนเดียวจนส าเรจ็ 

2.6 การเรียงแถว (Line – Ups) เป็นเทคนิคท่ีใหผู้เ้รยีนยืนเป็นแถวตามล าดบั
ท่ีผูส้อนก าหนดไว ้ 

2.7 การพูดเป็นคู่ตามเวลาท่ีก าหนด (Time – Pair – Share) เป็นเทคนิค 
การเรยีนแบบรว่มมือท่ีสมาชิกจบัคู ่สมาชิกคนท่ี 1 พดูในเวลาท่ีก าหนดเพื่อตอบโจทยห์รอืปัญหาท่ี
ก าหนด สมาชิกคนท่ี 2 ฟัง จากนัน้สมาชิกคนท่ี 2 พดู คนท่ี 1 ฟัง การพดูใชเ้วลาเทา่กบัครัง้แรก 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า ลักษณะของการจัดการเรียนการสอน 
แบบรว่มมือเป็นการจัดการเรียนรูแ้บ่งด้วยช่วงเวลาในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งกระบวนการจัด
กิจกรรมมีความแตกตา่งกันโดยอาศยักระบวนการกลุม่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเรียนรู ้
และช่วยเหลือกัน สมาชิกในกลุ่มมีโอกาสเรียนรู ้ตามความสามารถของตนเองโดยอาศัย 
ความช่วยเหลือจากเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งมีการจัดการเรียนรูด้ว้ยกันหลายรูปแบบ เช่น การแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม การเรียนรูร้ว่มกัน เป็นตน้ ซึ่งในการเรียนรูแ้บบร่วมมือส่งเสริมใหผู้ ้เรียน 
มีสมรรถนะท่ีส  าคญัในการสื่อสารกนั การสรา้งสมัพนัธภาพในการท างานรว่มกัน มีความสามารถ
ในการคิด แกไ้ขปัญหารว่มกนัและมีการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั  

3.5 การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม 
วชัรา  เล่าเรียนดี (2548, น.15) กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนดว้ยวิธีการสอน

แบบรว่มมือกนัเรยีนรูเ้ทคนิคทีมเกมแข่งขนั หรอื TGT จะมีการด าเนินการเรยีนการสอนตามล าดบั
ขัน้ตอนเช่นเดียวกันกับเทคนิคการเรียนรูแ้บบรว่มมืออ่ืนๆ กล่าวคือ ครูตอ้งด าเนินการสอนใน 
สาระความรูห้รือทกัษะต่างๆ ใหน้กัเรียนทัง้ชัน้ก่อนจนแน่ใจว่านกัเรียนทุกคนรูแ้ละเขา้ใจในสาระ
ความรูน้ัน้หรอืรูแ้ละเขา้ใจแนวทางการปฏิบติัพอสมควรก่อนแลว้จึงจัดกลุม่ใหน้กัเรยีนรว่มมือกัน
เรียนรูต้ามใบงานหรือใบกิจกรรมท่ีเตรียมไวล้่วงหนา้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู ้หรือแต่ละชั่วโมง
สอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมมือกันศึกษาและท าแบบฝึกหัด คนเก่ง  
คอยช่วยเหลือแนะน าอธิบายใหเ้พื่อนสมาชิกท่ีเรียนดอ้ยกว่าภายในกลุม่สมาชิกท่ีเรยีนอ่อนกว่า
จะตอ้งยอมรบั รวมทัง้พยายามถามและตอบร่วมเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติจนรูแ้ละเขา้ใจในสาระ



  21 

เหล่านั้นอย่างแท้จริงท่ีส  าคัญสมาชิกกลุ่มทุกคนต้องรูย้อมรบัผลงานและผลการเรียนรูจ้าก 
การทดสอบคือผลงานท่ีทกุคนมีสว่นรบัผิดชอบและเป็นผลงานหรอืผลปฏิบติัของกลุม่ 

สลาวิน (Slavin 1995, น. 84-93) กลา่ววา่ การเรยีนแบบรว่มมือประเภทการแขง่ขนั
ระหว่างกลุ่มดว้ยเกม Teams - Games Tournament หรือ TGT คือ เทคนิควิธีเรียนแบบรว่มมือ
เป็นวิธีหนึ่งท่ีจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รยีนเป็นส  าคญัโดยจดันกัเรยีนเป็นกลุม่ย่อยท่ีมี
ระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกภายในกลุ่มจะรว่มกันศึกษาคน้ควา้ นักเรียนจะบรรลุ
เปา้หมายเม่ือสมาชิกในกลุม่มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัมีการช่วยเหลอื สนบัสนุน กระตุน้ และสง่เสริม
การท างานเพื่อใหเ้ขา้ใจบทเรยีนหรอืงานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยนกัเรียนท่ีมีความสามารถใกลเ้คียง
กนัของแต่ละกลุม่เขา้แข่งขนัตามกลุม่ความสามารถเม่ือเสรจ็สิน้การแข่งขนัแต่ละครัง้นกัเรียนจะ
กลบัเขา้สูก่ลุม่เดิมแลว้น าคะแนนของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนกลุม่กลุม่ใดท าคะแนนไดส้งูถึง
เกณฑท่ี์ก าหนดจะไดร้บัรางวลั 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า การจัดการเรียนรูโ้ดยใช้เทคนิคการแข่งขัน
ระหวา่งกลุม่ดว้ยเกมจะแบง่สมาชิกเป็นกลุม่ยอ่ย 3 กลุม่ ไดแ้ก่ กลุม่เก่ง กลุม่ปานกลางและกลุม่
อ่อน สมาชิกในกลุ่มจะต้องมีการวางแผนร่วมกันมีการก าหนดหน้าท่ีของแต่ละคนในการท า
กิจกรรมระหว่างท่ีฝึกปฏิบัติ รว่มกันสงัเกต ใหค้  าแนะน าและแก้ไขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิกเพื่อ
เตรียมแข่งขันสมาชิกจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู  ้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน 
ในลกัษณะของการแขง่ขนัโดยใชกิ้จกรรมท่ีใหผู้เ้รยีนมีการพึ่งพาอาศยักัน มีการท างานรว่มกันเป็น
กลุม่เพื่อไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนด 

องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขัน
ระหว่างกลุ่มด้วยเกม (TGT) 

สวุิทย ์ มูลค า และอรทยั  มูลค า (2552, น. 164) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบของ  
การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือดว้ยเทคนิคการแขง่ขนัระหวา่งกลุม่ดว้ยเกม ไวว้า่ 1. การเสนอเนือ้หา
หรอืบทเรยีนใหม่ ในลกัษณะของการบรรยายอภิปรายหรอืการใชส้ื่อประกอบการเรยีน ซึ่งผูส้อนจะ
เนน้ใหผู้เ้รยีนสนใจเนือ้หาสาระซึ่งท าใหที้มประสบผลส าเร็จในการแข่งขนั 2. การจัดทีมผูเ้รียนให้
คละกันทัง้เพศและความสามารถ ทีมมีหนา้ท่ีในการเตรียมตัวสมาชิกใหพ้รอ้มเพื่อการเล่นเกม
ศึกษาเนือ้หาโดยมีแบบฝึกหัดช่วยและผูเ้รียนจะผลดักันถามค าถามในแบบฝึกหัด จุดเนน้ของ
เทคนิค TGT คือ ท าใหดี้ท่ีสดุเพื่อทีมจะช่วยเหลือใหก้ าลงัใจเพื่อนรว่มทีมใหม้ากท่ีสดุ 3. เกมเป็น
เกมตอบค าถามง่ายๆ เก่ียวกับเนือ้หาสาระท่ีผูเ้รียนเรียนรูใ้นการเลน่เกม ผูเ้รียนท่ีเป็นตวัแทนจาก
ทีมแตล่ะทีมจะมาเป็นผูแ้ขง่ขนั 4. การแขง่ขนั จดัขึน้ปลายสปัดาหห์รือทา้ยบทเรยีนก็ได ้ซึ่งจะเป็น
ค าถามเก่ียวกับเนือ้หาท่ีเรียนมาแลว้และผ่านการเตรียมความพรอ้มจากกลุม่มาแลว้การจัดโต๊ะ
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แข่งขนัจะมีหลายโต๊ะแต่ละโต๊ะจะมีตวัแทนของทีมแต่ละทีมมารว่มแข่งขนัทุกโต๊ะการแขง่ขนัควร
เริ่มด าเนินการพรอ้มกนั แขง่ขนัเสรจ็แลว้จัดล  าดบัผลการแขง่ขนัแต่ละโต๊ะน าไปเทียบหาคา่คะแนน
โบนสั 5. การยอมรบัความส าเรจ็ของทีม มีการน าคะแนนโบนสัของสมาชิกแตล่ะคนมารวมกนัเป็น
คะแนนของทีมและหาค่าเฉลี่ยทีมท่ีมีคะแนนสูงสุดจะได้รบัการยอมรบัให้เป็นทีมชนะเลิศกับ
รองลงมาควรมีการประกาศผลและเผยแพรสู่ส่าธารณะ รวมทัง้การมอบรางวลัยกยอ่งชมเชย  

วชัรา  เล่าเรียนดี (2548, น.15) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือเทคนิค TGT ไวว่่า 1. การสอนเนือ้หาครูตอ้งด าเนินการสอนในสาระความรูห้รอืทกัษะ
ตา่งๆ ใหน้กัเรียนทัง้ชัน้ก่อนจนแน่ใจวา่นกัเรียนทุกคนรูแ้ละเขา้ใจสาระความรูน้ัน้หรอืรูแ้ละเขา้ใจ 
แนวทางการปฏิบัติพอสมควรก่อนท่ีจะใหน้ักเรียนจัดกลุ่ม 2. การจัดกิจกรรมกลุ่ม ครูจัดกลุม่ให้
นกัเรียนรว่มมือกันเรียนรูต้ามใบงานหรือใบกิจกรรมท่ีเตรียมไวล้ว่งหนา้ในแต่ละหน่วยการเรยีนรู ้
หรอืแต่ละชั่วโมงสอน โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหน้กัเรยีนในกลุม่ไดร้ว่มกนัศกึษาและท าแบบฝึกหดั 
คนเก่งคอยช่วยเหลือแนะน า อธิบายใหเ้พื่อนสมาชิกท่ีเรียนดอ้ยกว่าภายในกลุ่ม สมาชิกท่ีเรียน
อ่อนกว่าจะตอ้งยอมรบัรวมทัง้พยายามถามและตอบ ร่วมเรียนรูแ้ละฝึกปฏิบัติจนรูแ้ละเขา้ใจ 
ในสาระเหลา่นัน้อย่างแทจ้รงิท่ีส  าคญัสมาชิกกลุม่ทุกคนตอ้งรูย้อมรบัวา่ผลงานและผลการเรียนรู ้  
จากการทดสอบคือผลงานท่ีทกุคนมีสว่นรบัผิดชอบและเป็นผลการปฏิบติัของกลุม่ 3. การแขง่ขนั 
นกัเรียนแต่ละกลุม่จะแข่งขนักันตอบค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกับเรื่องท่ีเรียนโดยครูจะเตรียมค าถามให้
นกัเรียนตอบโดยอาจจะสรา้งขอ้ค าถามใหมี้ 3 ระดบั คือ ค าถามส าหรบัเด็กเรียนเก่ง เด็กเรียน 
ปานกลางและเด็กเรียนอ่อน เป็นตน้ หรืออาจจะเป็นขอ้ค าถามคละกันทัง้ยากและง่ายใหแ้ต่ละ
กลุม่ตอบค าถามเหลา่นัน้ ค าถามอาจจะเหมือนกนัก็ได ้โดยใหเ้หมาะสมกับระดบัความพรอ้มของ
นกัเรยีนพรอ้มกบัจ าแนกเวลาในการท าแบบฝึกหดัเพื่อการแขง่ขนัในแตล่ะครัง้ก็ได ้

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า องคป์ระกอบของการเรียนแบบรว่มมือ
เทคนิคการแข่งขนัระหว่างกลุม่ดว้ยเกมนัน้ มีการเสนอเนือ้หามีการจัดทีมคือแบ่งผูเ้รียนออกเป็น
กลุม่ย่อย ซึ่งสมาชิกในกลุม่มีความสามารถท่ีแตกต่างกนัมีการฝึกปฏิบติักิจกรรมและมีการแขง่ขนั
ระหว่างกลุ่มด้วยเกมโดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหน้าท่ีของตนเองเพราะ
ความส าเรจ็ของสมาชิกทุกคนคือความส าเรจ็ของกลุม่ ซึ่งสมาชิกในกลุม่จะมีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกัน 
คอยช่วยเหลือกันในกลุ่มสมาชิกจะให้ก าลงัใจกันและกระตุ้นกันเพื่อให้ประสบผลส าเร็จทาง 
การเรยีนรว่มกนั 
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ข้ันตอนการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  
ทิศนา  แขมมณี (2551, น. 268) ไดอ้ธิบายขัน้ตอนการเรยีนแบบรว่มมือเทคนิค 

TGT ไวว้่า 1) จัดผู้เรียนคละความสามารถ เก่ง ปานกลาง อ่อน โดยเรียกกลุ่มนีว้่ากลุ่มบ้าน  
2) สมาชิกในกลุ่มบา้นจะไดร้บัเนือ้หาส  าหรบัศึกษาเนือ้หาสาระรว่มกัน 3) สมาชิกในกลุ่มบา้น 
แยกยา้ยเป็นตวัแทนกลุม่ไปแขง่ขนักับกลุม่อ่ืน โดยจัดกลุม่การแข่งขนัตามความสามารถ คือ เก่ง
แตล่ะกลุม่ไปรวมกนั คนอ่อนก็ไปรวมกบัคนอ่อนของกลุม่อ่ืน กลุม่ท่ีรวมกนันีเ้รยีกวา่กลุม่แขง่ขนั 

วฒันาพร  ระงบัทกุข ์(2542, น. 37) ไดอ้ธิบายขัน้ตอนการเรียนแบบรว่มมือดว้ย
เทคนิค TGT ไวว้่า 1) ครูสอนดว้ยสื่อท่ีน่าสนใจหรืออธิปรายรว่มกันทัง้หอ้ง 2) แบ่งกลุม่นกัเรียน
โดยคละความสามารถและเพศแต่ละกลุ่ม กลุม่ละ 4-5 คน เรียกว่า HomeGroup ท าการศึกษา
ทบทวนเนือ้หาท่ีครูสอน สมาชิกท่ีมีความสามารถสูงกว่าจะช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความสามารถ
ดอ้ยกว่า เพื่อเตรียมความพรอ้มส าหรบัการแข่งขนั 3) จัดการแข่งขนัโดยมีตวัแทนของแต่ละกลุม่  
ท่ีมีความสามารถใกลเ้คียงกันมาแข่งขัน โดยก าหนดค าถามท่ีใช้ในการแข่งขันเก่ียวกับเนือ้หา 
ท่ีเรียนมาแลว้และมีการฝึกฝนเตรียมพรอ้มในกลุ่ม ทุกกลุ่มจะเริ่มแข่งขันพรอ้มกัน 4) การให้
คะแนนการแข่งขนั โดยจัดล  าดบัคะแนนในแต่ละกลุ่มความสามารถ แลว้น าคะแนนการแข่งขัน
รวมกนัเป็นคะแนนของกลุม่ กลุม่ท่ีไดค้ะแนนรวมสงูสดุจะไดร้บัรางวลั 

วชัรา  เลา่เรียนดี (2548, น. 16) ไดอ้ธิบายขัน้ตอนการสอนโดยใชเ้ทคนิค TGT  
ไวว้่า 1) ครูสอนบทเรียนใช้เวลา1-2 ครัง้/ชั่วโมง 2) การท ากิจกรรมกลุ่ม รว่มกันศึกษาและฝึก
ปฏิบติัตามใบงานใชเ้วลา 1-2 ครัง้/ชั่วโมง 3) การแข่งขนัตอบปัญหาระหวา่งกลุม่ กลุม่ละ 4-5 คน
ท่ีจัดขึน้ใหม่ใชเ้วลา 1 ชั่วโมง ตามจ านวนของนกัเรยีน 4) การใหร้างวลัไดจ้ากคะแนนพฒันาของ
กลุม่รวมกนัละหาคา่เฉลี่ย 

จากท่ีกล่าวมาขา้งต้นพอจะสรุปได้ว่า รูปแบบการจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิค 
การแข่งขันระหว่างกลุม่ดว้ยเกมนัน้ ผูว้ิจัยสนใจท่ีจะใชเ้ทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มดว้ยเกม 
ในการจดัการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูต้ามสามารถของแต่ละบุคคลบนพืน้ฐาน
ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการท างานร่วมกันเป็นทีมสามารถน ามาพัฒนาขั้นตอน 
การสอนซึ่งประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน ดังนี ้1) ขัน้เตรียม ครูจัดกิจกรรมกระตุน้ความสนใจของ
ผูเ้รยีนเพื่อเช่ือมโยงความรูเ้ขา้สูเ่รื่องท่ีจะสอน โดยการใชเ้กมในการยืดเหยียดกลา้มเนือ้ 2) ขัน้สอน 
ครูอธิบายและสาธิตทักษะท่ีผูเ้รียนจะตอ้งฝึกปฏิบัติก าหนดกฎ กติการ่วมกันในการฝึกปฏิบัติ  
3) ขัน้ฝึกปฏิบัติ ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มโดยคละนักเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกัน 
ประกอบดว้ยเด็กกลุม่เก่ง กลุม่ปานกลางและกลุม่อ่อน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุม่บา้นเพื่อใหน้กัเรยีน



  24 

ฝึกปฏิบัติทักษะรว่มกันในกลุ่มของตนเอง ในระหว่างฝึกปฏิบัติเด็กเก่งจะคอยช่วยเหลือเพื่อน 
ในกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มจะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อเตรียมแข่งขันระหว่างกลุ่ม  
4) ขัน้น าไปใช ้ครูใหผู้เ้รียนท่ีมีความสามารถเท่าเทียมกนั คือเด็กกลุม่เก่งของแต่ละทีมแข่งขนักัน 
เด็กกลุม่ปานกลางแตล่ะทีมแข่งขนักัน และเด็กกลุม่อ่อนแต่ละทีมแขง่ขนักัน โดยครูเป็นผูก้  าหนด
เกมและกติกาการแขง่ขนัในครัง้นี ้เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหผู้เ้รยีนกลบักลุม่ของตวัเองแลว้น าคะแนนท่ีได้
ของแต่ละคนมารวมเป็นคะแนนของทีม ทีมไหนคะแนนมากท่ีสุดจะเป็นฝ่ายชนะ 5) ขัน้สรุป  
ครูและนกัเรยีนรว่มกนัสรุปบทเรยีนและมอบรางวลัทีมท่ีไดค้ะแนนสงูสดุ 

4. ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกีฬาวอลเลยบ์อล 
ลักษณะของการเล่นวอลเลยบ์อล 

กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีเลน่เป็นทีมบนสนามท่ีแบ่งแดนดว้ยตาข่ายลกัษณะ
การเลน่อาจแตกต่างกนัไดต้ามสภาพท่ีจ าเป็นเพื่อใหทุ้กคนเลน่กนัไดอ้ย่างแพรห่ลาย จุดมุ่งหมาย
ของการแข่งขนัก็คือการสง่ลกูขา้มตาขา่ยใหต้กลงพืน้ในแดนของทีมตรงขา้มและป้องกนัไม่ใหที้ม
ตรงขา้มตาขา่ยมาตกบนพืน้ในแดนของตนเองแต่ละทีมจะถกูลกูไดไ้ม่เกิน 3 ครัง้ ในการสง่ลกูบอล
ไปยังแดนของทีมตรงขา้ม (ยกเวน้การถูกลูกบอลในการเล่นลูกสกัดกั้น) การเล่นเริ่มตน้เม่ือท า 
การเสิรฟ์ลูกบอลโดยผูเ้สิรฟ์จะส่งลูกขา้มตาข่ายไปยังทีมตรงขา้มการเล่นจะด าเนินไปจนกว่า 
ลูกบอลตกลงพืน้ในเขตสนามหรือนอกเขตสนามหรือทีมไม่สามารถส่งลูกบอลกลับไปยังทีม  
ตรงขา้มไดอ้ยา่งถกูตอ้งตามกติกาก าหนดไว้ การเลน่วอลเลย่บ์อลทีมท่ีท าการเสิรฟ์เท่านัน้ท่ีจะได้
คะแนน ยกเวน้ในเซตตดัสนิ เม่ือฝ่ายรบัลกูเสริฟ์ชนะการเลน่ลกูจะไดร้บัสทิธ์ิการเสริฟ์จะไดค้ะแนน
ดว้ยในเซตตดัสนิ และผูเ้ลน่ตอ้งหมนุเวียนตามเข็มนาฬิกาไป 1 ต าแหน่ง การเลน่วอลเลยบ์อลทีม
ท่ีชนะการเลน่ลกูจะไดค้ะแนน ใชร้ะบบ Rally Point System เม่ือฝ่ายรบัลกูเสิรฟ์ชนะการเลน่ลูก 
จะไดค้ะแนนไดร้บัสิทธ์ิการเสิรฟ์และการเลน่ตอ้งหมุนเวียนตามเข็มนาฬิกาไปถือว่าเป็นการหมุน  
1 ต าแหนง่ 

ทักษะพืน้ฐานที่ดีในการกีฬาวอลเลยบ์อลควรต้องมีทักษะดังต่อไปนี ้
1. การเลน่ลกูมือลา่ง เป็นทกัษะการรบัลกูวอลเลยบ์อลท่ีมาจากการเสิรฟ์การรบั

ลกูวอลเลยบ์อลท่ีมาจากการตบ โดยทั่วไปเป็นการใชแ้ขนทอ่นลา่งของมือทัง้สองขา้งบงัคบัลกูบอล
ไปยงัต าแหนง่หรอืทิศทางท่ีตอ้งการ 

2. การเลน่ลกูมือบน เป็นการใชนิ้ว้มือสง่ลกูวอลเลยบ์อลขึน้ไปยงัระดบัสงูเหนือ
ศีรษะโดยส่วนใหญ่มีจุดมุ่งหมายหลกัเพื่อให้ผูเ้ล่นในทีมของตนตบลูกวอลเลย์บอลไดอ้ย่างมี
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ประสิทธิภาพการเล่นลกูมือบนเป็นทกัษะท่ีส  าคญัในการควบคุมทิศทางพรอ้มทัง้สามารถบงัคับ 
ลกูวอลเลยบ์อลใหอ้ยูร่ะดบัสงู ต ่า เรว็ ชา้และไปในทิศทางตา่งๆ ได ้

3. การเสิรฟ์ เป็นการน าลูกวอลเลยบ์อลเขา้สูก่ารเลน่โดยผูเ้ล่นในต าแหน่งหลงั
ขวาท าการเสิรฟ์ดว้ยมือเพียงขา้งเดียว โดยใชก้ารแบบมือหรอืก ามือสว่นใดสว่นหนึ่งของแขนตีลกู
บอลใหข้า้มตาขา่ยไปยงัแดนของฝ่ายตรงขา้ม 

4. การตบ เป็นการรุกท่ีนบัวา่เป็นสว่นส  าคญัในการเลน่มีจุดมุ่งหมายเพื่อตอ้งการ
การท าคะแนนใหก้ับทีมท่ีมีองคป์ระกอบส าคญั 5 ประการ 1 ต าแหน่งการยืนลกัษณะการยืนและ
การเริ่มเพื่อจะท าการเคลื่อนท่ี 2. การวิ่ง การรวบเทา้ท่ีน าการกระโดด 3. การกระโดด 4. การเหวี่ยง
แขน 5. การลงสูพ่ืน้ และการเตรยีมพรอ้มท่ีจะเลน่ตอ่ไป 

5. การสกัดกั้น เป็นการกระท าของผูเ้ล่นแดนหนา้เพื่อท่ีจะพยายามป้องกันใน 
การรุกของฝ่ายตรงขา้ม โดยป้องกันลกูวอลเลยบ์อลผ่านขา้มตาข่ายมายงัแดนของตนเองปกติใช้
แขนหรือมือในการสกดักัน้จะท าไดเ้ฉพาะผูเ้ลน่แถวหนา้เทา่นัน้ผูส้กดักัน้จะยกมือขา้มตาขา่ยไปยงั
แดนฝ่ายตรงขา้มไดแ้ต่หา้มถูกลูกวอลเลยบ์อลก่อนคู่แข่งขัน หา้มกีดขวางการเล่นและสกัดกั้น 
ลกูวอลเลยบ์อลท่ีมาจากการเสริฟ์ (สนัติ  ผลสวสัด์ิ, 2545)  

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาประเภททีมท่ีมี 
ผูเ้ลน่ 2 ฝ่ายจะตอ้งพยายามป้องกันในการรุกของฝ่ายตรงขา้มโดยป้องกันลูกวอลเลยบ์อลผ่าน
ขา้มตาข่ายมายังแดนของตนเองปกติใชแ้ขนหรือมือการสกัดกั้นจะท าไดเ้ฉพาะผูเ้ล่นแถวหน้า
เทา่นัน้ แตท่ัง้นีก้ารแขง่ขนักีฬาก็จะตอ้งตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของกฎกติกาของกีฬานัน้ๆ ดว้ย 

ประโยชนข์องการเล่นวอลเลยบ์อล 
กีฬาวอลเลยบ์อลมีประโยชนเ์หมือนกันกับเล่นกีฬาอ่ืนๆ ท่ีเปิดโอกาสใหบุ้คคล 

ทุกเพศทุกวยัไดเ้ลน่กันอย่างสนุกสนาน กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาท่ีนิยมของคนทั่วไปประโยชน์
ของการเลน่วอลเลยบ์อล กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2545) ไดก้ลา่วเก่ียวกบัประโยชนข์อง
การเล่นกีฬาวอลเลย์บอลไว้ว่า วอลเลย์บอลเป็นกีฬาท่ีมีเอกลกัษณ์เหมาะสมกับวัฒนธรรม
ประเพณีของประเทศไทยด้วยการแสดงออกถึงความสุภาพในวิธีการเล่น  การแข่งขันและ 
การฝึกซอ้มมักจะไม่เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท เป็นการสง่เสรมิมนษุยส์มัพนัธข์องผูร้ว่มทีมคูแ่ขง่ขนั
และผู้ชมกีฬาวอลเลย์บอลสามารถพัฒนารา่งกายและจิตใจของผู้เล่นได้ตามสภาพแวดลอ้ม 
สามารถดดัแปลงกติกาการเลน่ใหเ้หมาะสมกบัความสามารถ เพศ วยัของผูเ้ลน่ได ้ดงันัน้ผูเ้ลน่หรือ
นกักีฬาวอลเลยบ์อลตลอดจนผูมี้สว่นเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายจึงเป็นผูท่ี้ไดร้บัประโยชนจ์ากการเลน่ การ
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ฝึกซอ้มและการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลยบ์อล ประโยชนข์องการเล่นวอลเลย์บอลนอกจาก
ประโยชนท์างรา่งกายยงัประโยชนท์างจิตใจ อารมณแ์ละสงัคม โดยสรุปไดด้งัตอ่ไปนี ้ 

ประโยชนท์างจิตใจ อารมณ ์ ประโยชนท์างทางสงัคม 
1. ส่งเสริมให้ผู ้เล่นมีความมั่นคงทางอารมณ ์
สมาธิดีรอบคอบ มีความเช่ือมั่นในตวัเอง 
2. ส่งเสริมให้ผู ้เล่นมีจิตใจเป็นนักกีฬา รูแ้พ ้ 
รูช้นะ รูอ้ภัย ยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น
เคารพตอ่กฎระเบียบและกติกา อนัจะสง่ผลต่อ
การเคารพกฎเกณฑต์า่งๆ ในสงัคม 
3.ช่วยให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ต่ืนเตน้เรา้ใจทั้งในการเล่น การฝึกการแข่งขัน
และการเข้าชม ช่วยให้ผ่อนคลายความตึง
เครยีด ความวิตกกงัวล  
4. ส่งเสริมให้ผู ้เล่นเกิดความเช่ือมั่น มีความ
กล้าในการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว สามารถแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ 

1. เกิดความสามัคคีในหมู่คณะท าให้เกิด
ความสมัพนัธ์ท่ีดี ความรกัใครก่ลมเกลียวใน
หมู่นกักีฬาและผูมี้สว่นเก่ียวขอ้ง 
2. เกิดความมีวินยั เน่ืองจากการเลน่กีฬา 
ผู้เล่นต้องอยู่ในกฎกติกาจึงสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้
3. สรา้งความมีน า้ใจนักกีฬา เอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ ่ 
มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัทกุคน   
4. กีฬาวอลเลยบ์อลเป็นสื่อในการใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ป็นประโยชนท์ าใหผู้เ้ลน่และผูช้มหา่งไกล
จากอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งช่วยแก้ไข
ปัญหาสงัคมไดว้ิธีหนึ่ง 

 
สมชาย  เฉลิม (2538) กล่าวว่า กีฬาวอลเลย์บอลเป็นกิจกรรมพลศึกษาท่ีมี

คณุลกัษณะพิเศษมีความเหมาะสมท่ีจะน าไปใชส้อนนกัเรียนทุกระดบัชัน้ เพื่อเป็นการฝึกฝนและ
สง่เสรมิบุคลิกภาพท่ีดีแก่ผูเ้รียน เพราะกีฬาวอลเลยบ์อลเป็นกีฬาประเภทเดียวท่ีผูเ้ลน่ทัง้สองฝ่าย 
มีโอกาสไดร้บัอุบติัเหตุจากการปะทะกันทางรา่งกายนอ้ยและดว้ยกติกาแข่งขนัท่ีรดักมุท าใหผู้เ้ลน่
ภายในทีมจะต้องมีความรกัใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันรวมพลงัเพื่อช่วยเหลือและร่วมมือกัน 
ในการเล่นอยู่ตลอดเวลา ทัง้ไดน้  าเอาความสามารถเฉพาะตัวมาผสมผสานใหก้ารเล่นมีระบบ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเลน่อย่างสนุกสนานเพลดิเพลนิทัง้ในรูปแบบการรุกและ
การรบั ดังนั้นนอกจากประโยชน์ทางร่างกายผูท่ี้เล่นกีฬาวอลเลย์บอลเป็นผูท่ี้ได้รบัประโยชน์ 
จากการฝึกหัดเรียนรู ้พอสรุปไดด้ังนี ้1) มีจิตใจเขม้แข็ง อดทน รูจ้ักการเสียสละ มีน า้ใจนักกีฬา 
และจิตใจได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง 2) รูจ้ักท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ยอมรบัและปฏิบัติตาม
ระเบียบของสงัคมและกฎหมายบ้านเมืองเป็นอย่างดี 3) รูจ้ักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์
 4) มีบุคลกิภาพดีเป็นท่ียอมรบันบัถือของบุคคลทั่วไป 
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อภิศักด์ิ  ข  าสุก (2544) กล่าวพอสรุปประโยชนข์องการเล่นวอลเลยบ์อลทาง 
ดา้นจิตใจและสติปัญญา อารมณ์และสงัคม ไดด้งันี ้1) ประโยชนท์างดา้นจิตใจและสติปัญญา 
การเลน่วอลเลยบ์อลตอ้งใชส้ติปัญญาแกปั้ญหาตา่งๆ ในขณะท่ีเลน่ตลอดเวลาเน่ืองจากการเลน่
วอลเลยบ์อลเป็นการเลน่ท่ีตอ้งอาศยัความรวดเรว็ การตดัสินใจหรอืแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ตอ้งท า
ต่อเน่ืองอย่างรวดเร็ว เป็นการฝึกการตัดสินใจท่ีดีและมีเหตุผล ส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่ม มี 
ความฉลาด เกิดไหวพรบิและปฏิบติัดีดว้ย เกมการเลน่หรือการแข่งขนัจะตอ้งมีการวางแผนการรุก
และแผนการรับ  การปฏิบัติตามแผนและการแก้ไขปรับปรุงแผนการเล่นอยู่ เสมอเท่ากับ  
เป็นการส่งเสริมให้มีการฝึกใช้สมองอยู่เสมอ นอกจากนั้นการเล่นวอลเลย์บอลยังก่อให้เกิด  
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทางด้านจิตใจและการแข่งขันท่ี
ยาวนานเป็นการส่งเสริมให้มีจิตใจเข็มแข็งอดทนและมีความพยายาม 2) ประโยชน์ทางดา้น
อารมณ์ การเลน่วอลเลยบ์อลผูเ้ลน่จะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎกติกาและระเบียบขอ้บังคบัผู้
เลน่จะท าอะไรเอาแตใ่จตนเองหรอือารมณไ์ม่ได้ ถา้ท าผิดกติกาถูกท าโทษทนัทีการเลน่ตามกติกา
จะช่วยใหผู้เ้ลน่รูจ้ักระงบัอารมณ ์ท าใหอ้ารมณส์ุขุมเยือกเย็นเป็นคนท่ีมีเหตุผลเม่ือประสบกบัสิ่งท่ี
ท าใหเ้กิดอารมณ์ก็สามารถระงบัอารมณ์หรืออดกลัน้ไวไ้ด ้ท าใหส้ามารถด าเนินการแข่งขนัต่อไป
ได ้ซึ่งเป็นการฝึกความหนกัแน่นทางดา้นอารมณ์และจิตใจ เพราะการด าเนินชีวิตประจ าวนัตอ้ง
ประสบปัญญาต่างๆ มากมายนานาประการตลอดเวลา 3) ประโยชน์ทางดา้นสงัคม การเล่น
วอลเลย์บอลท าให้ผู ้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎกติกาอย่างเคร่งครดั  จากกฎกติกาของการเล่น
ก่อใหเ้กิดคุณธรรมในสงัคมขึน้ ท าใหเ้กิดความเสียสละ ไม่เอารดัเอาเปรียบซึ่งกนัและกัน ซื่อสตัย์
สุจริต เสริมสรา้งความสามัคคีระหว่างหมู่คณะไดเ้ป็นอย่างดีและท าให้เกิดความเข้าใจอันดี 
ในสงัคม ก่อใหเ้กิดความสงบสขุ มีแตใ่หอ้ภยัซึ่งกนัและกนัท าใหส้งัคมนา่อยูย่ิ่งขึน้ 

สรุปได้ว่า ประโยชน์ของการเล่นวอลเลยบ์อลจะเกิดขึน้ไดก็้ต่อเม่ือผูเ้ล่นกีฬา
ประเภทนีเ้ห็นความส าคญัอย่างแทจ้ริง ประโยชนท่ี์เกิดจากการเล่นวอลเลยบ์อลเกิดขึน้ไดห้ลาย
ทางไม่วา่จะเป็นประโยชนท์างดา้นรา่งกาย ประโยชนท์างดา้นจิตใจและประโยชนท์างดา้นสงัคม 

5. ทฤษฎพีัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก์ 
แนวคิดพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก์ 

อภิวฒัน ์ งั่วล  าหิน (2553) ไดอ้ธิบายทฤษฎีพฒันาการทางจรยิธรรมของโคลเบิรก์ว่า
พฒันาการทางจริยธรรมของเด็กสอดคลอ้งกับพัฒนาการทางปัญญาเพราะการท่ีเด็กจะวินิฉัย  
จรยิธรรมวา่สิ่งใดดีหรอืไม่สิ่งนัน้ควรท าหรือไม่ตอ้งอาศยัการใชเ้หตุผลเชิงตรรกวิทยาและความคิด
เชิงนามธรรม ฉะนัน้เด็กท่ีมีพฒันาการทางปัญญาในขัน้ก่อนการคิดแบบมีเหตุผลจะมีพฒันาการ
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ดา้นจริยธรรมในระดับตน้ ส่วนเด็กท่ีมีพัฒนาการทางดา้นปัญญาในขั้นการคิดแบบเหตุผลเชิง
นามธรรมจะมีพฒันาการดา้นจรยิธรรมในระดบัท่ีสงูสดุ 

โคลเบอรก์ (ดนัย  ดวงภุมเมศร ,์ 2553, น. 18-19; อ้างอิงจาก Kohlberg, 1969)  
ไดแ้บง่พฒันาการทางจรยิธรรมของเด็กออกเป็น 3 ระดบั 6 ขัน้พฒันาการ ดงันี ้ 

ระดบัท่ี 1 ระดบัก่อนเกณฑ ์(Preconventional level) (2-10 ปี) หมายถึง กระท า
ในสิ่งท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ตนเองโดยไม่ค านงึถึงผลท่ีจะเกิดแก่ผูอ่ื้น 

ขัน้ท่ี 1 คือ การมุ่งท่ีจะหลบหลีกมิใหต้นเองถูกลงโทษทางกายเพราะกลัว 
ความเจ็บปวดท่ีจะไดร้บัและยอมท าตามค าสั่งผูใ้หญ่เพราะเป็นผูท่ี้มีอ านาจทางกายเหนือตน  

ขัน้ท่ี 2 คือ ยอมท าเพื่อให้ได้รางวัล ให้ได้รบัในสิ่งท่ีตนเองพอใจเริ่มรูจ้ัก 
การแลกเปลี่ยนแบบเด็กๆ คือ เขาท ามาฉันตอ้งท าไป เขาใหฉ้ัน ฉันตอ้งใหเ้ขาตอบแทน เป็นตน้ 
จรยิธรรมขัน้นีจ้ะเนน้ความตอ้งการไดร้บัค าชมเชยและรางวลัมากกวา่การไดร้บัการลงโทษ 

ระดับ ท่ี 2 ระดับตามกฎเกณฑ์ (Conventional level) (10-16 ปี) หมายถึง  
การท าตามกฎเกณฑ์ของกลุ่มย่อยๆ ของตนเอง บุคคลผู้มีจริยธรรมในระดับ 2 นี ้ยังต้องมี 
การควบคมุจากภายนอก แตก็่มีความสามารถท่ีจะแสดงบทบาทสงัคมได ้

ขัน้ท่ี 3 คือ บุคคลยงัไม่เป็นตวัของตวัเอง มีการคลอ้ยตามการชักจูงของผูอ่ื้น
โดยเฉพาะเพื่อนๆ เกิดกบัเด็กในช่วงอาย ุ10-13 ปี ขัน้นีต้รงกับวยัเด็กท่ีก าลงัเขา้สูว่ยัรุน่ เด็กจะให้
ความส าคัญกับกลุม่เพื่อนมากจะกระท าเพื่อใหเ้พื่อนยอมรบัจึงมีการเลียนแบบท่ีตนเห็นว่าดีคือ 
เอาอย่างเด็กดีเด็กวัยนีส้่วนใหญ่จะท าตามในสิ่งท่ีตนตัดสินว่าคนอ่ืนจะเห็นด้วยหรือยอมรบั 
เพื่อใหเ้ป็นท่ีชอบพอและเป็นท่ียอมรบัของกลุม่เพื่อนสรุปจรยิธรรมขัน้นีเ้นน้หนกัในดา้นการท าตาม
คนอ่ืนมากกวา่การค านงึเรื่องการถกูลงโทษ และการตอ้งการรางวลั  

ขัน้ท่ี 4 บุคคลมีความรูถ้ึงบทบาทหนา้ท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งใน
สงัคมของตน ถือได้ว่าตนมีหน้าท่ีตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีสงัคมของตนก าหนดหรือคาดหมาย 
เกิดกับบุคคลในช่วงอายุ 13-16 ปี ขัน้นีบุ้คคลจะมีความรูแ้ละประสบการณ์ว่าแต่ละกลุ่มจะมี
กฎเกณฑ์ใหส้มาชิกยึดถือมีความเขา้ใจในหนา้ท่ีของตนในกลุ่ม มีศรทัธาในกฎเกณฑข์องกลุ่ม 
มากพอสมควร เขา้ใจบทบาทของผูอ่ื้นการกระท าท่ีถกูตอ้ง สรุปว่าจรยิธรรมขัน้นีใ้นเรื่องการกระท า
ตามหนา้ท่ีในหมู่คณะท าตามขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมมากกวา่ กลวัการถูกลงโทษหรือ 
ท าเพื่อตอ้งการรางวลัหรอืกระท าตามกลุม่เพื่อน  
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ระดับท่ี 3 ระดับเหนือกฎเกณฑ์ (Post Conventional level) อายุ 16 ปีขึน้ไป 
หมายถึง การตัดสินใจขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ดว้ยการตริตรองดว้ยตนเองและตดัสินใจไปตามแต่ว่าจะ
เห็นความส าคญัของสิ่งใดมากกวา่กนั 

ขัน้ท่ี 5 การเห็นความส าคัญของคนหมู่มาก ไม่ท าตนใหข้ัดต่อสิทธิอันพึงมี 
พึงไดข้องผูอ่ื้น สามารถบงัคบัใจตนเองได ้ใชห้ลกัการเคารพตนเองหรอืการท าตามค ามั่นสญัญา 
เกิดกับคนท่ีอายุตัง้แต ่16 ปีขึน้ไป ขัน้นีบุ้คคลพยายามกระท าเพื่อหลบหนีไม่ใหถู้กตราหนา้วา่ขาด
เหตุผลเป็นคนไม่แน่นอน ค าว่าหนา้ท่ีของบุคคลในท่ีนี ้คือการกระท าตามท่ีตกลงมีความเคารพ 
ตนเองและตอ้งการใหผู้อ่ื้นเคารพตน ขัน้นีบุ้คคลจะมีอุดมคติหรือคุณธรรมประจ าใจตนเองหรือ
สญัญาไวก้บัผูอ่ื้นไม่พยายามรดิรอนสทิธิของผูอ่ื้น เห็นแก่ประโยชนส์ว่นรวมมากกวา่สว่นตวัดว้ย 

ขัน้ท่ี 6 เป็นขัน้สงูสดุแสดงถึงการมีความรูส้กึสากลนอกเหนือจากกฎเกณฑ์ 
มีความยืดหยุ่นทางจริยธรรม ขัน้นีแ้สดงพฤติกรรมถึงความมีคุณธรรมโดยค านึงความถูกตอ้ง
ยอมรับในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ความยุติธรรมและมีอุดมคติ ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  
เกรงกลวัตอ่บาป สว่นใหญ่พบในวยัผูใ้หญ่ท่ีมีความเจรญิทางดา้นสติปัญญา 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคล
เบิรก์ สามารถสรุปไดว้่า พัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษยส์ามารถพัฒนาไดต้ามวยั ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 3 ระดับ จัดเป็นขั้นพัฒนาการทางจริยธรรมได้ 6 ขั้น การพัฒนาทางจริยธรรม 
มีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งพฒันาควบคูไ่ปกบัสติปัญญาและการมีสว่นรว่มทางสงัคม 

6. แนวคิดเก่ียวกับความมีน ้าใจนักกีฬา 
6.1 ความหมายความมีน ้าใจนักกีฬา 

ความมีน า้ใจนกักีฬาเป็นจรยิธรรมท่ีควรปลกูฝังกบัทุกๆ คนไม่เฉพาะนกักีฬาเท่านัน้ 
ดงัท่ีนกัการศกึษาพลศกึษาไดใ้หค้วามหมายความมีนาใจนกักีฬา ดงันี ้ 

ความมีน า้ใจนักกีฬาเป็นจริยธรรมท่ีควรปลูกฝังกับทุกๆ คนไม่เฉพาะนักกีฬา
เทา่นัน้ดงัท่ีนกัการศกึษาพลศกึษาไดใ้หค้วามหมายความมีน า้ใจนกักีฬา ดงันี ้ 

อรา่ม  เสียนขุนทด (2533) ไดอ้ธิบายว่า น า้ใจนักกีฬา หมายถึง คุณธรรม
ประการหนึ่งซึ่งเป็นพืน้ฐานท่ีส  าคญัในการท่ีจะช่วยใหบุ้คคลอยูร่ว่มกนัอยา่งปกติสขุ  

กรมพลศึกษา (2522) ไดใ้หค้วามหมายว่า ความมีน า้ใจนกักีฬาคือ รูจ้ักแพ้
รูจ้ักชนะ รูจ้กัการใหอ้ภยัซึ่งกันและกัน รูจ้ักการเสยีสละไม่เอารดัเอาเปรยีบผูอ่ื้น รกัความยติุธรรม 
เป็นผู้ให้และผู้รบั ท่ีดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเมตตากรุณา มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน
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ช่วยเหลือเกื ้อกูลกันและกัน มีความอดทนอดกลัน้ มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
มีความโอบออ้มอาร ีไม่คิดอาฆาต เป็นผูน้า้ผูต้ามและมีความส านกึในหนา้ท่ี  

วรศกัด์ิ  เพียรชอบ (2560) กลา่ววา่ น า้ใจนกักีฬาเป็นน า้ใจท่ีประกอบไปดว้ย
คณุธรรมท่ีส  าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถมีชีวิตอยู่
รว่มกันในสงัคมไดอ้ย่างปกติสขุ เป็นหลกัหรอืคุณธรรมท่ียึดถือปฏิบติัในการการอยู่รว่มกันไดแ้ก่ 
ยินดีท่ีจะปฏิบติัตาม กฎระเบียบ ขอ้บังคบั มีความรกัความสามัคคี เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน
เลน่ดว้ยชัน้เชิงของการกีฬาดว้ยความสามารถ ใหเ้กียรติยอมรบัคา้ตดัสินของผูต้ดัสิน ถา้แพห้รือ
ชนะก็ไม่แสดงออกนอกหนา้มากจนเกินไป เลน่กีฬาตามอุดมคติของการเลน่กีฬาอยา่งแทจ้รงิโดย
ไม่หวังผลตอบแทนอย่างอ่ืน นอกจากความสนุกสนานและสุขภาพอนามัยท่ีเกิดขึน้จากการเล่น
กีฬาเป็นท่ีตัง้เทา่นัน้ ดงัพระราชด ารสัของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดอ้ญัเชิญมาตอนหนึ่งว่า 
“การกีฬานัน้ส  าคญัมากนอกจากจะท าใหน้กัเรยีนและประชาชนมีก าลงักายและอนามัยท่ีดีแลว้ยงั
ช่วยฝึกจิตใจใหรู้จ้ักหนา้ท่ีมีความสามคัคีในหมู่คณะทัง้ฝึกใหเ้กิดความกลา้หาญอดทนรูแ้พ ้รูช้นะ 
มีเมตตากรุณา เห็นอกเห็นใจผูแ้พ ้มีจิตใจเป็นนกักีฬาโดยแทจ้รงิ”  

กอง  วิสุทธารมณ์ (สืบสาย  บุญวีรบุตร, 2541, น. 135; อ้างอิงจาก กอง   
วิสทุธารมณ,์ 2523, น. 7) กลา่ววา่ ความมีน า้ใจนกักีฬาหมายถึง การมีคณุธรรมในเรื่องการไม่เห็น
แก่ตวั มีความยติุธรรม บงัคบัใจตนเองใหป้ระพฤติดว้ยกาย วาจา ใจ  

ฉตัรชัย  เฉลมิอิสระ (2525, น. 6) กลา่วว่า น า้ใจนกักีฬา หมายถึง คณุธรรม
ขอ้หนึ่งซึ่งสามารถปลกูฝังใหเ้กิดในตัวบุคคล ไดแ้ก่ การรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยัและยงัรวมถึงการต่อสู้
และการแข่งขันด้วยวิธีของทางการกีฬาอย่างเต็มความสามารถ เคารพในกติกาและยอมรับ 
ค าตัดสินของผู้ตัดสินโดยไม่มีข้อโต้แย้ง การไม่เห็นแก่ตัว ความยุติธรรม บังคับใจตนเองให้
ประพฤติตนดว้ยกาย วาจา ใจ 

ไพวลัย ์ ตณัลาพุฒ (2530, น. 56) กล่าวว่า ความมีน า้ใจนกักีฬา หมายถึง 
การเป็นผูรู้จ้ักแพ ้รูจ้กัชนะและรูจ้กัการใหอ้ภยัซึ่งกนัและกนั ควรมีการปลูกฝังความมีน า้ใจนกักีฬา
ใหเ้กิดกบันกัเรยีนเพื่อจะไดเ้ป็นนิสยัท่ีดีติดตวัไปในอนาคต 

จรวยพร  ธรณินทร ์ (2534, น. 23-24) กลา่วา่ ความมีน า้ใจนกักีฬาเป็นสิ่งท่ี
ควรปลกูฝังใหแ้ก่เด็กเพื่อใหเ้ป็นคนท่ีมีคุณภาพมีน า้ใจโอบออ้มอารี รูแ้พ ้รูช้นะ ไม่เหยียดหยาม
ฝ่ายตรงขา้มเม่ือชนะ ไม่เสยีใจเม่ือพา่ยแพ ้รูจ้กัธรรมชาติของกีฬาดีวา่ตอ้งมีแพ ้มีชนะหรอืเสมอกนั
เป็นผลติดตามมาจากการลงแข่งขนัการแพ ้ชนะนีไ้ม่เกิดขึน้กับฝ่ายเขาก็ตอ้งเกิดกับฝ่ายเราเราจึง
ตอ้งไม่มีจิตใจที่อ่อนแอหรอือ่อนไหว 
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กนกวลี  เอ่งฉว้น (2529) ไดอ้ธิบายว่า น า้ใจนกักีฬา หมายถึง ลกัษณะของ
การมีจิตใจท่ีเต็มไปดว้ยคุณธรรมตลอดจนการมีมารยาทท่ีดี ซึ่งมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการอยู่
รว่มกนัอยา่งมีความสขุในสงัคม 

บรรจบ  สพุรรพิทกัษ์ (2529, น. 63-64) กลา่วว่า น า้ใจนกักีฬา คือการรูแ้พ ้ 
รูช้นะ รูอ้ภยั เป็นคณุธรรมอย่างหนึ่งของบุคคลท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีหรือเกิดกับนกักีฬาเท่านัน้จะเกิด
กับบุคคลทั่วๆ ไปก็ไดเ้พียงแต่ใหป้ฏิบัติตามให้ถูกตอ้งจากลกัษณะท่ีเกิดขึน้จากการแสดงออก
ในทางท่ีดีงาม 

วาสนา  คุณาอภิสทิธ์ิ (2539, น. 204) กลา่วว่า การมีน า้ใจนกักีฬา หมายถึง 
ความมีใจจรงิท่ีจะเลน่หรอืแขง่ขนักีฬาโดยไม่เอาเปรยีบผูอ่ื้นพรอ้มทัง้มีน า้ใจเอือ้เฟ้ือและใหอ้ภยัต่อ
ผูอ่ื้นดว้ย 

สุปราณี   ขวัญบุญจันทร ์(2541, น. 104) กล่าวถึงน า้ใจนักกีฬาว่าเป็น 
อุดมคติท่ีนกักีฬาและผูฝึ้กสอนจะตอ้งยึดถือในการแขง่ขนัเขา้ใจผลลพัธใ์นการแข่งขนัคือรูจ้ักชนะ
หรอืแพโ้ดยยอมรบัผลตดัสนินัน้ๆ 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้า่ ความมีน า้ใจนกักีฬาเป็นคุณธรรมพืน้ฐาน
ท่ีส  าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท าใหบุ้คคลอยู่ในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ คุณธรรมไม่จ าเป็นตอ้งเกิดกับ
นกักีฬาเท่านัน้แต่จะควรท่ีจะเกิดกับทุกคนในสงัคม ไดแ้ก่ การรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย ความซื่อสตัย ์
ความสามัคคี ความมีวินัย ความรบัผิดชอบ ความยุติธรรม ความอ่อนน้อมถ่อมตน  มีน า้ใจ 
โอบออ้มอาร ีคณุธรรมดงักลา่วเป็นสิ่งท่ีควรยดึถือและปฏิบติัในการอยูร่ว่มกนัในสงัคม 

6.2 ลักษณะความมีน ้าใจนักกีฬา  
บรรจบ  สพุรรพิทกัษ ์(2529, น. 61) กลา่ววา่ จิตใจของนกักีฬาที่แทจ้รงิประกอบดว้ย

สิ่งต่างๆ ดงันี ้1) เลน่สดุความสามารถและยุติธรรม 2) เลน่เพื่อความสนุกสนานและความส าเร็จ
ของทีม 3) เลน่ดว้ยการใชส้มองและเลน่ตามแบบฉบบัของกีฬา 4) ยอมรบัเจา้หนา้ท่ีและการตดัสิน
ของกรรมการ 5) ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีทัง้ในและนอกสนานแขง่ขนั 6) ท าตวัใหเ้ป็นท่ีเลื่อมใส
แก่ทุกคน 7) ซื่อสัตย์ต่อกฎระเบียบของการเล่นนั้นๆ 8) มีความสุภาพอ่อนน้อมต่อผู้แข่งขัน 
กรรมการและเจา้หนา้ท่ี 9) ใหเ้กียรติคู่แข่งดว้ยความจริงใจเม่ือเขาชนะ 10) สงบเสงี่ยมท่ีสดุเม่ือ
ไดร้บัชัยชนะ 11) งดการกระท าท่ีไม่สุภาพใหก้ับทีมชนะหรือต าหนิการตดัสินของกรรมการเม่ือ
ตนเองแพ ้12) จะตอ้งไม่โกงและหลกีเลี่ยงการแขง่ขนัท่ีมีลกัษณะการประทษุรา้ยตอ่รา่งกาย 

ไพวัลย์  ตัณลาพุฒ (2530, น. 49-57) ได้กล่าวถึงผู้ท่ี มีน  ้าใจนักกีฬาไว้ ดังนี ้  
1) เป็นผูมี้น  า้ใจเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผโ่อบออ้มอารี  2) เป็นผูท่ี้สภุาพอ่อนโยนอ่อนนอ้ม  3) เป็นผูท่ี้มีใจคอ
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กวา้งขวาง  4) เป็นผูท่ี้กลา้หาญอดทน  5) เป็นผูท่ี้มีเหตุผลเช่ือฟัง  6) เป็นผูท่ี้รกัษาความยติุธรรม  
นอกจากนีย้ังมีขอ้ปฏิบัติของผูเ้ล่นกีฬาท่ีควรปฏิบัติดังต่อไปนี ้1) เลน่กีฬาตามกฎระเบียบและ
กติกาการแข่งขัน 2) รูจ้ักให้อภัยซึ่งกันและกัน 3) เคารพการตัดสินของกรรมการไม่แสดง
กิริยามารยาทท่ีไม่ดีงาม 4) มีความสามัคคี กลา้หาญ อดทน 5) ใหเ้กียรติคู่ต่อสูห้รือฝ่ายตรงขา้ม  
ไม่เอาเปรียบด้วยวิธีใดๆ 6) เม่ือชนะก็ไม่แสดงออกนอกหนา้ หรือเยาะเย้ยคู่ต่อสู ้7) เม่ือแพ้ก็  
ไม่เสียใจเกินกวา่เหตุ 8) เลน่กีฬาอย่างเต็มฝีมือ  9) เม่ือเกิดการกระทบกระทั่งในขณะแข่งขนัก็ไม่
ผกูใจเจ็บ 

พีระพงศ ์ บุญศิริ  (2536, น. 110)  ไดก้ลา่วถึงความมีน า้ใจนักกีฬาว่าประกอบไป
ดว้ยค า 3 พยางค ์คือ รูแ้พ ้ รูช้นะ รูอ้ภยั 

1. การรูแ้พ ้หมายถึง การรูจ้ักประมาณในความสามารถของตนว่าไม่สามารถ
ทดัเทียมคู่ต่อสูท้ัง้ในดา้นบุคคลและทีม ทัง้นีต้อ้งมาจากสภาพความพรอ้มทกัษะ ความสามารถ
และสมรรถภาพทางจิตใจเพราะการกีฬาจะตัดสินผลแพช้นะดว้ยเวลาระยะทางความสูงหรือ
คะแนนในเม่ือไม่สามารถเอาชนะไดก็้ยอมเป็นฝ่ายแพโ้ดยไม่พาลเกเรอาฆาตแต่รูส้ึกยินดีและ
ยอมรบัในชยัชนะของฝ่ายตรงขา้ม  

2. การรูช้นะ หมายถึง มีความสามารถเหนือคู่ต่อสู ้ซึ่งมาจากความพรอ้มทั้ง
บุคคลและทีมความถ่ีในการฝึกซอ้มเม่ือสามารถชนะได้ก็จะไม่เยย้หยันดูถูกหรือเหยียดหยาม 
ฝ่ายแพท้ัง้ทางรา่งกายและวาจามีการใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกนัตามความเหมาะสม  

3. การรูอ้ภัย หมายถึง การยอมรับคู่ต่อสูใ้นการแข่งขันถ้าขาดคู่แข่งขันและ
กรรมการผูต้ดัสินการแขง่ขนักีฬาก็จะไม่เกิดขึน้ ดงันัน้จึงตอ้งช่วยกันประนีประนอมใหมี้องคก์รทัง้
สามอยู่ครบสมบูรณ์ คือ ทีมท่ีจะแข่งขันและกรรมการผูต้ดัสินความพลัง้พลาดต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ใน
ระหว่างการแข่งขนัย่อมเกิดขึน้ไดแ้ละอยู่ในความรบัผิดชอบของคณะกรรมการผูต้ดัสินผูเ้ลน่หรือ 
ผูแ้ข่งขนั ผูเ้ล่นหรือผูแ้ข่งขนัจึงควรใหอ้ภยัซึ่งกันและกันตามหลกัพืน้ฐานของการอยู่รว่มกันของ
มนษุย ์ 

ดังนัน้ความมีน า้ใจนักกีฬาจึงเป็นคุณธรรมหรือคุณสมบัติของนักกีฬาทุกคน 
ดงัตอ่ไปนี ้1. เป็นผูมี้จิตใจกลา้หาญช านาญในการเลน่หากมีโอกาสชนะคูแ่ขง่ขนัก็ไม่ปลอ่ยโอกาส 
ถา้ฝีมืออ่อนดอ้ยกวา่ก็พยายามสูส้ดุฝีมือไม่ทอ้ถอย 2. เป็นผูมี้รา่งกายแข็งแรงสมรรถภาพทางกาย
และจิตดี 3. เป็นผูมี้จิตใจหนักแน่น รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย เป็นท่ีไวว้างใจของบุคลทั่วไป 4. เป็นผูไ้ม่ 
เอาเปรียบคูแ่ข่งขนั เลน่ดว้ยความยติุธรรม ไม่เอาเด่นเพียงคนเดียว 5. เป็นผูย้ดึหลกัความสามคัคี
ทัง้ในดา้นการงานและการกีฬา  
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ประโยค  สทุธิสง่า (2538, น. 18)  ไดก้ลา่วถึงลกัษณะของความมีน า้ใจนกักีฬาใน
เกมฟุตบอลวา่ควรประกอบดว้ยลกัษณะตอ่ไปนี ้1. ตอ้งยอมรบัในการตดัสนิของผูต้ดัสนิ 2. ตอ้งไม่
ต่อว่าเยาะเยย้คู่แข่งขนัผูต้ดัสิน 3. ตอ้งรกัษาอารมณ์ใหค้งท่ีอยู่เสมอ 4. ตอ้งชนะทัง้เกมและใจ  
5. ตอ้งแสดงความเป็นผูมี้มารยาทของผูเ้ลน่ท่ีดีแก่คู่แข่งขนัทุกคน 6. ตอ้งไม่ก่อกวนเม่ือถกูยิงโทษ 
ณ จุดเตะโทษ 7. ตอ้งเล่นอยู่ในกรอบและระเบียบของกติกาอยู่เสมอ 8. นึกถึงกติกาอยู่เสมอ  
จงอยา่ท าผูอ่ื้นก่อนเด๋ียวเขาจะท าเราบา้ง 9. ชนะหรอืแพต้อ้งยอมรบัเม่ือสิน้สดุกาแขง่ขนั 

ไพฑูรย์  กันสิงห์ (2541, น. 11-12) ได้สรุปลักษณะของความมีน ้าใจนักกีฬา 
ควรประกอบดว้ยลกัษณะท่ีส  าคัญ ดังนี ้1. การรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย 2. การเคารพและปฏิบัติตาม 
กฎกติกา 3. มีความซื่อสัตย์ 4. มีความยุติธรรม 5. มีความสามัคคี 6. มีความรับผิดชอบ  
7. มีความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ ่8. ยอมรบัความสามารถของตนเองและผูอ่ื้น 

6.3 การปลูกฝังความมีน ้าใจนักกีฬา 
กลิ่นประทุม  แสงสรุะ (2550) อธิบายว่า แนวทางการปลกูฝังน า้ใจนักกีฬาส  าหรบั

เด็กควรเป็นไปดงันี ้ 
1. ควรปลูกฝังน า้ใจนักกีฬาจากชั่วโมงพลศึกษาและในการเรียนการสอนวิชา

ตา่งๆ เม่ือมีโอกาสหรอืจงัหวะท่ีเหมาะสม  
2. ควรปลกูฝังน า้ใจนกักีฬาใหก้บัเด็กทกุคนไม่เลอืกเฉพาะบางคนแต่ควรเป็นไป

อยา่งถว้นหนา้  
3. กีฬาท่ีจะช่วยปลกูฝังน า้ใจนกักีฬาไดดี้ท่ีสดุ คือ กีฬาประเภททีมเน่ืองจากเป็น

การฝึกการท างานรว่มกนั  
4. กีฬาประเภทศิลปะการต่อสูจ้ะเนน้ความสขุมุอ่อนนอ้ม การเคารพครูอาจารย ์

การน าศิลปะการตอ่สูไ้ปใชใ้นทางท่ีดี  
5. การมีน า้ใจนักกีฬาควรมีการปลูกฝังทุกครัง้ท่ีมีการฝึกกีฬาทุกวันทุกเวลา  

ทกุสถานท่ีไม่เฉพาะในเกมกีฬาเทา่นัน้  
6. ครู อาจารย ์พอ่แม่ผูป้กครองมีสว่นช่วยปลกูฝังน า้ใจนกักีฬาใหเ้ด็กไดเ้พราะใน

ชีวิตจริงเด็กจะต้องเรียนรูค้วามมีน า้ใจนักกีฬาจากผูใ้กลชิ้ดและผู้ใหญ่ไม่เฉพาะแต่ในชั่วโมง 
พลศกึษาเทา่นัน้  

7. การใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาบ่อยๆ เป็นหนทางหนึ่งท่ีจะสอน
ความมีน า้ใจนกักีฬาใหก้บัเด็กได ้ทัง้นีค้รูและผูฝึ้กสอนประจ าทีมตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เด็กให้
เลน่กีฬาเพื่อความมีน า้ใจนกักีฬาและมิตรภาพ  
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8. ควรปลูกฝังน า้ใจนักกีฬาแก่เด็กตัง้แต่เยาวเ์พื่อน าไปใช้ในการด ารงชีวิตใน
สงัคมไทยปัจจุบนัไดอ้ยา่งราบรื่น  

9. เด็กท่ีมีน า้ใจนกักีฬามกัสนิทสนมคุน้เคยกบัผูอ่ื้นไดดี้มีมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดี  
10. เด็กควรไดร้บัการฝึกฝนความมีน า้ใจนกักีฬาทัง้จากประสบการณ์ตรงและ

โดยออ้มหรอืเลยีนแบบจากตวัอยา่งท่ีดีในสงัคม  
ถนอมวงศ ์ กลิ่นจนัทรห์อม (2541) ไดเ้สนอแนวคิดและแนวทางการปลกูฝังคณุธรรม

ให้แก่นักกีฬาไวว้่า การกีฬาจะพัฒนาคุณธรรมให้แก่ผูเ้ล่นทางด้านทางกาย ทางใจ ทางดา้น 
ความประพฤติ ความรบัผิดชอบและการช่วยเหลอืผูอ่ื้นการท่ีจะปลกูฝังใหแ้ก่ผูเ้ลน่กีฬาเป็นประจ า  
ครูหรือผูฝึ้กสอนกีฬาอบรมสั่งสอนสิ่งท่ีดีและถูกตอ้งเนน้ตวัอย่างท่ีดีใหเ้ด็กเห็นไม่ยุยงใหเ้ลน่ผิด
กติกาหรอืใหเ้ด็กเลน่กีฬาเพื่อชยัชนะอยา่งเดียวแต่ควรเนน้ใหเ้ลน่กีฬาอยา่งยติุธรรมรูจ้กัสามคัคี 

ดนยั  ดวงภมุเมศร ์(2553) กลา่ววา่ การสอนหรอืการปลกูฝังความมีน า้ใจนกักีฬาไม่
ควรจัดสอนเป็นการเฉพาะแตค่วรแฝงอยา่งเหมาะสมในกิจกรรมทกุอย่างของวิชาพลศึกษาโดยจัด
ให้เป็นประสบการณ์จริง ซึ่งนักเรียนไม่รูเ้ลยว่าก าลังถูกสอนเรื่องน ้าใจนักกีฬาหรือเรียกว่า  
การดูดซึมทางวฒันธรรมตามธรรมชาติในชั่วโมงสอนวิชาพลศึกษาครูผู้สอนสามารถด าเนินการ 
ไดห้ลายดา้น ซึ่งพอสรุปได ้3 ดา้น ดงันีคื้อ  

1. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติปฏิบัติใหถู้กตอ้ง
เหมาะสมกบัจรรยามารยาท ขอ้บงัคบั ขอ้ตกลง กฎหมายและศีลธรรม ครูพลศกึษาตอ้งปลกูฝังให้
นกัเรียนรูจ้ักการแต่งกายอย่างเป็นระเบียบถูกตอ้งตามท่ีโรงเรยีนก าหนดรกัษาความสะอาดของ
สถานท่ีเรียน อุปกรณ์และสนามกีฬาเช่ือฟังระเบียบท่ีครูก าหนดปฏิบัติตามกฎกติกาท่ีเลน่ รูจ้ัก 
การเข้าแถว การเดิน การวิ่ง อย่างเป็นระบบหมู่พวกใช้วาจาอย่างสุภาพเรียบรอ้ยทั้งในและ 
นอกสนามกีฬา รูจ้กัควบคมุจิตใจและอารมณใ์หอ้ยูใ่นกรอบท่ีดีงามถึงแมจ้ะไดร้บัการยั่วยจุากสิ่ง
เรา้ภายนอกตา่งๆ นานาก็ตามความเป็นผูมี้ระเบียบวินยันัน้ครูผูส้อนวิชาพลศึกษาจะตอ้งปลกูฝัง
ให้เกิดขึน้กับนักเรียนเป็นอันดับแรกในการเรียนการสอน เพราะว่าระเบียบวินัยนีจ้ะมีผลต่อ 
การปลกูฝังดา้นอ่ืนๆ ต่อไปดงันัน้ก่อนท่ีจะสอนเนือ้หาตามจุดประสงคก์ารเรียนรูค้รูผูส้อนตอ้งฝึก
ระเบียบต่างๆ เช่น การเขา้แถว ระเบียบแถว การเบิกการเก็บอุปกรณ์พลศึกษาการจัดแบ่งกลุ่ม
นกัเรยีนและการตรงตอ่เวลา เป็นตน้  

2. ความรบัผิดชอบ หมายถึง ความมุ่งมั่นตัง้ใจท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความผกูพนั
ดว้ยความพากเพียรและความละเอียดรอบคอบ ยอมรบัผลการกระท าในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อให้
บรรลุผลส  าเรจ็ตามความมุ่งหมายในงานท่ีไดร้บัมอบหมายโดยเนน้ท่ีความเอาใจใสต่่อการเรยีน  
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มีความเคารพต่อกฎกติกาการแข่งขนัมีอารมณห์นกัแน่นเม่ือเผชิญกับภาวะความกดดนัขณะเลน่
กีฬาหรือแข่งขันรูจ้ักปฏิบัติหนา้ท่ีท่ีตนเองไดร้บัมอบหมายในการเล่นหรือแข่งขันกีฬาใหดี้ท่ีสุด 
มีความเพียรพยายามในการฝึกซอ้มตรงต่อเวลาท่ีครูหรือผูฝึ้กสอนกีฬาก าหนดและตอ้งการให ้
นกัเรียนยอมรบัในความสามารถของตน ความรบัผิดชอบเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีครูผูส้อนวิชาพลศึกษา
จะตอ้งปลูกฝังใหน้ักเรียนโดยการมอบหมายงานใหน้ักเรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคลรบัผิดชอบ
ต่างๆ เช่น การเตรียมอุปกรณ์ การเก็บอุปกรณ์ การท าความสะอาดสนามกีฬาหรือห้องเรียน 
พลศกึษา เป็นตน้ 

3. ความเสียสละ หมายถึง การละเวน้ความเห็นแก่ตวัใหแ้ก่บุคคลท่ีควรใหด้ว้ย
ก าลงักาย ก าลงัทรพัย ์ก าลงัความคิด รวมทัง้การรูจ้ักสลดัทิง้อารมณ์รา้ยในตนเองดว้ย  โดยท่ี
จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลอืผูอ่ื้นท ากิจการงานเทา่ท่ีจะท าไดไ้ม่น่ิงดูดายใหค้  าแนะน าช่วยแกปั้ญหา 
ช่วยเพิ่มพูนความรูต้ามสติปัญญาและยินดีเม่ือเห็นผูอ่ื้นมีความสุขการสอนวิชาพลศึกษานั้น 
ครูผู้สอนสามารถน ากิจกรรมในชั้นเรียนเป็นตัวอย่างหรือเป็นต้นแบบพฤติกรรมน ามาซึ่ ง  
ความเสียสละใหน้กัเรียนไดใ้นหลายกรณี เช่น การเสียสละยอมใหผู้ห้ญิงหรือผูท่ี้อ่อนแอเขา้รว่ม
กิจกรรมก่อนการช่วยใหก้ าลงัใจ เพื่อนช่วยคิดหาแนวทางใหกิ้จกรรมสนุกสนานมีเพื่อนๆ เขา้รว่ม
ทุกคน เสียสละเวลาช่วยฝึกซอ้มใหก้ับบุคคลท่ีมีทักษะดอ้ยกว่า ใหอ้ภยัเพื่อนท่ีเล่นรุนแรงอย่าง
ไม่ไดต้ัง้ใจ เป็นตน้   

จรวยพร  ธรณินทร ์(2534, น. 22-26) กลา่ววา่ ส  าหรบัเด็กๆ นัน้วิธีท่ีจะปลกูฝังสรา้ง
เสรมิคณุธรรมจรยิธรรมใหเ้กิดขึน้กบัเด็กมีอยูม่ากมายหลายวิธี เช่น การฝึกอบรม การใหก้ารศกึษา 
การพาไปฟังเทศนเ์ขา้วดัฟังธรรม การสรา้งสิ่งแวดลอ้มท่ีเหมาะสม การเลียนแบบตวัอยา่งท่ีดีงาม
จากผู้ใหญ่และกิจกรรมเสริมสรา้งลักษณะนิสัยอ่ืนๆ  ได้แก่ ความช่ืนชมวัฒนธรรม ศาสนา  
ดนตรีและกีฬา การเล่นกีฬาจะช่วยปลูกฝังความดีงามให้กับเด็กเล็กๆเพราะสนามกีฬาเป็น
หอ้งปฏิบติัการเป็นหอ้งทดลองโดยตอ้งอยู่ในสภาพเหตกุารณต์่างๆ มีการท างานรว่มกนั มีปัญหา
ใหแ้กไ้ขอยู่เฉพาะหนา้ตอ้งตกเป็นฝ่ายรบั ตอ้งรุกเขา้ไปสู ้ตอ้งแข่งขนัเพื่อเป้าหมายอย่างเดียวกัน 
ต้อ งเครียดในการด า เนิน เกม  ต้อ งต่อสู้ให้เป็ นอย่างดี ท่ีสุด  สนาม กีฬาจึงเป็นสถาน ท่ี  
ท่ีสรา้งสรรคเ์ด็กใหเ้ป็นคนดีคุณธรรมท่ีสามารถหยิบฉวยโอกาสในขณะเลน่กีฬาใหบ้งัเกิดขึน้กับ   
เด็กๆ มีดงันี ้

ความมีน า้ใจนกักีฬา เด็กควรไดร้บัการปลกูฝังใหเ้ป็นคนสภุาพ มีน า้ใจโอบออ้ม
อาร ีรูแ้พ ้รูช้นะ ไม่เหยียดหยามฝ่ายตรงขา้มเม่ือชนะ ไม่เสยีใจเม่ือพา่ยแพ ้รูธ้รรมชาติของกีฬาดีวา่
ตอ้งมีชนะมีแพห้รอืเสมอกันเป็นผลติดตามมาจากการลงแขง่ขนัการแพช้นะนีไ้ม่เกิดขึน้กบัฝ่ายเขา



  36 

ก็ตอ้งเกิดขึน้กับฝ่ายเราเราจึงตอ้งไม่มีจิตใจท่ีอ่อนแอหรือหวั่นไหวในการเล่นตอ้งฝึกกลา่วค าว่า 
“ขอโทษ” “ขอบคณุ” และ “ไม่เป็นไร” ซึ่งเป็นเอกลกัษณค์วามดีงามของ “น า้ใจคนไทย” 

ความสามคัคี เด็กๆ ท่ีเลน่กีฬาจะตอ้งรว่มมือรว่มใจช่วยเหลอืกันไม่แบง่แยกพวก
ไม่เก่ียงกันท างานท่ีไดร้บัมอบหมายมีความรกัหมู่คณะมีความสมานสามคัคีในหมู่ย่อยซึ่งจะท าให้
เกิดความสามัคคีในหมู่ใหญ่ตอ้งไม่เห็นแก่ตวัหรือตอ้งการเป็นคนเด่นคนเดียวจนปราศจากน า้ใจ
ใหก้บัผูอ่ื้น 

ความมีระเบียบวินยั เด็กท่ีเล่นกีฬาจะตอ้งมีระเบียบวินัย ฟังความคิดเห็นของ
ผูอ่ื้น เคารพระเบียบกติกาในการเลน่กีฬา มีมารยาทในการเป็นผูด้แูลและผูเ้ลน่ท่ีดี มีระเบียบทัง้อยู่
ตอ่หนา้ผูอ่ื้นและเม่ืออยูต่ามล  าพงั 

ความรบัผิดชอบ เด็กๆ ควรฝึกรบัผิดชอบตนเองไดพ้อสมควรกับอายุรูจ้กับทบาท
หนา้ท่ีของตนเอง รูห้น้าท่ีในการเรียน การท าการบา้น ท างานท่ีได้รบัมอบหมาย เช่ น การเป็น
กรรมการชัน้เรยีน เจา้หนา้ท่ีอุปกรณ ์ตรงตอ่เวลา ฝึกการเป็นผูน้  าและผูต้ามท่ีดี 

ความยุติธรรม เด็กๆ ควรเข้าใจความหมายของความยุติธรรมไม่เอาเปรียบ  
ใช้กลโกงผูอ่ื้น เช่ือฟังผูต้ัดสิน ปฏิบัติตามค าชีข้าด ยึดถือหลกัเหตุผลและความเป็นจริง ยอมรบั   
ผลการกระท าท่ีไดท้  าไปแลว้และน าไปแกไ้ขในบรรดาคุณธรรมท่ีไดจ้ากการเลน่กีฬานัน้ อาจนบัได้
วา่ “น า้ใจนกักีฬา” เป็นคณุธรรมในภาพรวมท่ีเป็นจุดเดน่ท่ีสดุส  าหรบัคุณธรรมที่พงึเนน้จากการเขา้
รว่มกิจกรรมกีฬา  

การด าเนินการปลกูฝังความมีน า้ใจในนกักีฬาแก่เด็กนัน้ควรปฏิบติัดงัตอ่ไปนี ้
1. ควรปลูกฝังน ้าใจนักกีฬาจากชั่ วโมงพลศึกษาและการเรียนการสอนวิชา  

ตา่งๆ เม่ือมีโอกาสหรอืจงัหวะท่ีเหมาะสม 
2. ควรปลกูฝังน า้ใจนกักีฬาใหก้บัเด็กทกุคนไม่เลอืกเฉพาะบางคนแต่ควรเป็นไป

อยา่งถว้นหนา้ 
3. กีฬาท่ีจะช่วยปลกูฝังน า้ใจนกักีฬาไดดี้ท่ีสดุ คือ กีฬาประเภททีมเน่ืองจากเป็น

การฝึกการท างานและรบัผิดชอบรว่มกนั 
4. กีฬาประเภทศิลปะการตอ่สูม้กัจะมีปรชัญาชีวิตแฝงไวด้ว้ย เช่น กระบี่กระบอง 

มวยไทย จะเนน้ความสขุุมอ่อนนอ้ม การเคารพครูอาจารย ์การฝึกใหพ้ลงัจิตอ่อนโยนและการน า
อาวธุตอ่สูไ้ปใชใ้นทางท่ีดี จึงสามารถฝึกความมีน า้ใจนกักีฬาไดอ้ยา่งลกึซึง้ถึงจิตใจ 

5. การฝึกน า้ใจนกักีฬาควรปลกูฝังทกุครัง้ท่ีมีการฝึกกีฬาและฝึกไดท้กุวนัทกุเวลา 
และทกุสถานท่ีไม่เฉพาะแตใ่นสนามกีฬาเทา่นัน้ 
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6. ครูอาจารย์และพ่อแม่ผู ้ปกครอง มีส่วนปลูกฝังน า้ใจนักกีฬาแก่เด็กเพราะ 
ในชีวิตจริงเด็กจะตอ้งเรียนรูค้วามมีน า้ใจนกักีฬาจากผูใ้กลชิ้ดและผูใ้หญ่ไม่ใช่แต่เฉพาะในชั่วโมง 
พลศกึษา ซึ่งมีเพียง 1-2 ครัง้เทา่นัน้ 

7. การใหเ้ด็กไดมี้โอกาสเขา้รว่มแขง่ขนักีฬาบอ่ยๆ เป็นหนทางหนึ่งท่ีสอนความมี
น า้ใจนักกีฬาใหก้ับเด็กได้ทัง้นีค้รูและผูฝึ้กประจ าทีมจะตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี ใหเ้ล่นกีฬาเพื่อ 
ความมีน า้ใจนกักีฬาและมิตรภาพมากกว่ามุ่งเพียงเพื่อชัยชนะเหรียญทองอย่างเอาเป็นเอาตาย 
จนปราศจากคณุธรรม 

8. ควรปลูกฝังความมีน ้าใจนักกีฬาให้กับ เด็กตั้งแต่เยาว์เพื่ อน าไปใช้ใน 
การด ารงชีวิตในสงัคมไทยปัจจุบนัไดอ้ยา่งราบรื่น  

9. เด็กท่ีมีน ้าใจนักกีฬามักจะเป็นคนยิ ้มง่ายสนิทสนมคุ้นเคยกับผู้อ่ืนได้ดี  
มีมนษุยส์มัพนัธท่ี์ดี 

10. เด็กควรไดร้บัการฝึกฝนความมีน า้ใจนกักีฬาทัง้จากประสบการณ์ตรงและ
โดยทางออ้มหรอืเลยีนแบบจากตวัอยา่งท่ีดีในสงัคม 

จากท่ีกลา่วมาขา้งตน้พอจะสรุปไดว้่า ความมีน า้ใจนกักีฬาเป็นคุณธรรมจริยธรรม
ของบุคคลท่ีแสดงออกในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความสอดคลอ้งกับการเรียนการสอนวิชา 
พลศึกษาท่ีไดจ้ัดองค์ประกอบของความมีน า้ใจนักกีฬาไว ้5 ประการ คือ ด้านการรูแ้พ้ รูช้นะ  
รูอ้ภยั ดา้นความยุติธรรม ดา้นความสามัคคี ดา้นความรบัผิดชอบและดา้นความมีระเบียบวินัย 
คณุลกัษณะของความมีน า้ใจนกักีฬา คือ การท่ีบุคคลเคารพกฎระเบียบ กติกา ยอมรบัผลท่ีเกิดขึน้
ไม่วา่จะแพห้รือชนะไม่เยาะเยย้ฝ่ายตรงขา้ม เขา้ใจถึงการเลน่กีฬามีจุดประสงคเ์พื่อความสามัคคี  
เป็นบุคคลท่ีมีจิตใจโอบอ้อมอารี สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ การมีน ้าใจนักกีฬา  
เป็นคณุธรรมที่ส  าคญัท่ีจะท าใหอ้ยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสขุ 

7. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 
7.1 งานวิจัยในประเทศ 

สุภกิจ  วิริยะกิจ (2557, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
แบบรว่มมือท่ีมีต่อความมีน า้ใจของนกักีฬาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 กลุม่ตวัอย่างเป็น
นกัเรยีนโรงเรียนสิริวุฒิวิทยาท่ีเรยีนวิชาพลศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 60 
คน ไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง กลุม่ตวัอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลองจ านวน 
30 คน ได้รบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือและกลุ่มควบคุม จ านวน 30 คน ได้ร ับ 
การจัดการเรียนรูแ้บบปกติ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบ
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รว่มมือจ านวน 10 แผน มีค่าเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาเท่ากับ  0.96 และแบบวัดความมีน า้ใจนกักีฬา 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 60 ขอ้ ซึ่งแบ่งเป็น 10 ด้าน  
ดา้นละ 6 ขอ้ คือ 1) ความยติุธรรม 2) ความมีวินยั 3) ความมุ่งมั่น 4) ความรูแ้พ ้รูช้นะและรูอ้ภยั 
5) ความเอื ้อเฟ้ือเผ่ือแผ่ 6) ความสามัคคี 7) ความอดทนอดกลัน้  8) ความอ่อนน้อมถ่อมตน  
9) ความมีมารยาท และ10) ความซื่อสตัย ์มีค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.78  น าผลท่ีได ้
มาวิเคราะหห์าค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีและวิเคราะหค์วามแปรปรวน 
ทางเดียวแบบวัดซ  า้ ผลการวิจัยพบว่า 1) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
ความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลอง หลงัการทดลองสปัดาหท่ี์ 5 สปัดาหท่ี์ 10 
และระยะติดตามผล มีคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาเท่ากบั 18.83, 19.98, 20.76 และ 
20.42 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 3.77, 3.26, 3.70 และ 4.18 ตามล าดบั และกลุม่ควบคุม 
มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาเท่ากับ 18.83, 19.05 และ 19.91 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กบั 4.01, 3.70 และ 3.67 ตามล าดบั  2) การเปรยีบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ย
คะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุพบวา่ไม่แตกตา่งกนั 

วชัรนิทร  อินทพั (2557, บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการจดัการเรยีนรูรู้ปแบบการจดักิจกรรม
การเรยีนการสอนแบบกลุม่รว่มมือทางเทคนิค TGT เป็นการมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนสรา้งองคค์วามรูไ้ด้
ดว้ยตนเอง ไดฝึ้กคิดแก้ปัญหา ฝึกทกัษะกีฬา มีการใชก้ระบวนการกลุม่สนองต่อความแตกต่าง
ของบุคคลและจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส  าคัญ  จุดมุ่งหมายของงานวิจัยคือ  
1) หาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่องกีฬาวอลเลยบ์อลดว้ยการเรียนเป็นกลุม่รว่มมือ
เทคนิค TGT 2) หาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูเ้รื่องกีฬาวอลเลย์บอลด้วย 
การเรียนแบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TGT 3) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อน 
การเรียนและหลงัการเรียนท่ีเรียนโดยใชก้ารเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือเทคนิค TGT กลุม่ตวัอยา่งคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 23 คน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนหินฮาว 
โนนงาม อ าเภอกุมภวาปี ส  านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 2 ซึ่งไดม้าโดย
วิธีการสุม่แบบกลุม่ เครื่องมือท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ คือ แผนการจดัการเรยีนรู ้แบบกลุม่รว่มมือ
ดว้ยเทคนิค TGT จ านวน 8 แผน แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
30 ขอ้ มีค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้ 0.25 ถึง 0.97 และค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับเท่ากับ 0.83  แบบ
สงัเกตทกัษะปฏิบติัจ านวน 7 ชุด มีคา่อ านาจจ าแนก 0.38 ถึง 0.94 และมีคา่ความเช่ือมั่นทัง้ 7 ชุด 
เท่ากับ 0.90 ถึง 0.95 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์คือ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
การทดสอบ t-test  ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรูแ้บบกลุม่รว่มมือทางเทคนิค TGT  
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มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.00/83.19 2) ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรูแ้บบกลุ่ม 
รว่มมือเทคนิค TGT มีค่าเท่ากับ 0.7302 ซึ่งมีความก้าวหนา้ในการเรียนรู ้คิดเป็นรอ้ยละ 73.02  
3) นกัเรยีนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน หลงัการเรยีนสงูกวา่ก่อนการเรยีน  

วายุ  กาญจนศร และคณะ (2559, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือท่ีมีต่อทักษะการเล่นตะกรอ้ดว้ยขา้งเท้าดา้นในและความพึงพอใจของนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ 
ศึกษาผลการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือและความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อทักษะการเล่น
ตะกรอ้ด้วยข้างเท้าด้านใน ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาท่ีเรียน 
วิชาทักษะและการสอนตะกรอ้ จ านวน 50 คน เครื่องมือในการวิจัย คือ แผนการสอน 4 แผน  
แผนละ 2 ชั่วโมง รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบทดสอบทกัษะและแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติ 
ท่ีใช้วิเคราะหข์อ้มูล คือ รอ้ยละ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ t- test 
ผลการวิจัย พบวา่ นกัศกึษามีทกัษะก่อนการเรยีนและหลงัการเรยีน แตกตา่งอย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

กลิ่นประทุม  แสงสุระ (2549, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาการสรา้งแบบวัดคุณลกัษณะ 
ท่ีพึงประสงคด์า้นความมีน า้ใจนกักีฬาของนกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ท่ี 2 การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมาย
เพื่ อศึกษาคุณภาพของแบบวัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ด้านความมีน ้าใจนัก กีฬา เพื่ อ
เปรยีบเทียบคณุลกัษณะท่ีพงึประสงคด์า้นความมีน า้ใจนกักีฬาของนกัเรยีนท่ีเป็นนกักีฬาและไม่ใช่
นกักีฬาและศกึษาผลปฏิสมัพนัธ์จากการสง่ผลรว่มกันของตวัแปรระดบัชัน้และตวัแปรสถานภาพ
ตอ่ความมีน า้ใจนกักีฬาของนกัเรยีน กลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ นกัเรยีนระดบัช่วงชัน้ท่ี 2  
(ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6) สังกัดโรงเรียนเทศบาล จังหวัดขอนแก่น จ านวน 854 คน ท่ีเรียน 
ในภาคเรยีนท่ี 2 ปีการศึกษา 2548 ไดม้าโดยการสุม่แบบสองขัน้ตอน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยคือ
แบบวดัคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคค์วามมีน า้ใจนกักีฬา ซึ่งเป็นแบบมาตรประมาณคา่ประกอบดว้ย
คุณลักษณะดังต่อไปนี ้ ความยุติธรรม ความมีวินัย ความมุ่งมั่ น ความรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย  
ความเอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ ความสามัคคี ความอดทนอดกลัน้ ความอ่อนนอ้มถ่อมตน ความมีมารยาท
และความซื่อสตัย ์ผลการวิจัยพบว่า1) แบบวัดความมีน า้ใจนักกีฬามีค่าดัชนีความสอดคลอ้ง 
อยู่ระหว่าง .60 ถึง 1.00 2) มีค่าอ านาจจ าแนก ตัง้แต่ .2244 ถึง .5627 3) ค่าความเท่ียงตรงเชิง
โครงสรา้งจากการหาสหสมัพนัธ์ของคะแนนแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬามีคุณภาพเท่ากับ .733  
4) ค่าความเช่ือมั่นแบบวัดความมีน า้ใจนักกีฬามีความเช่ือมั่นรายด้าน ตั้งแต่ .542 ถึง .660  
และมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .892 5) ผลการเปรียบเทียบความมีน า้ใจนักกีฬาด้วย 
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การวิเคราะหค์วามแปรปรวนสองทาง พบวา่ ความมีน า้ใจนกักีฬาของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 
4 ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 และชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีน า้ใจนกักีฬาแตกต่างกันอย่างมีนัยส  าคัญ
ทางสถิติและมีน า้ใจนกักีฬาอยู่ในระดบัปานกลางทุกชัน้ และผลการเปรยีบเทียบน า้ใจนกักีฬาแยก
ตามสภาพ พบว่านกักีฬาและไม่ใช่นกักีฬามีน า้ใจนกักีฬาแตกต่างกันอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยนักกีฬามีน า้ใจนักกีฬาสูงกว่านักเรียนท่ีไม่ใช่นักกีฬา ผลปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดจาก 
การส่งผลรว่มกันของตัวแปรระดับชั้นและสภาพการเป็นนักกีฬาของนักเรียนต่อความมีน า้ใจ
นกักีฬา พบวา่ ไม่มีผลปฏิสมัพนัธท่ี์เกิดจากตวัแปรระดบัชัน้และสถานภาพการเป็นนกักีฬา  

นันทกา  จิรานันท์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมพัฒนา 
ความสามคัคี ความรบัผิดชอบ ความมีน า้ใจและความกลา้แสดงออกท่ีมีต่อความส าเรจ็ในการท า
กิจกรรมกลุม่ของนกัเรยีนประถมศึกษาปีท่ี 4 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั เพื่อศึกษาการใชโ้ปรแกรม
ท่ีพฒันาคุณลกัษณะดา้นความสามัคคี ความรบัผิดชอบ ความมีน า้ใจและความกลา้แสดงออก 
ท่ีมีต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมกลุ่ม  ตามหลักแนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ 
เนน้กระบวนการกลุม่ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียน 
บา้นโพหวาย จ านวน 30 คน การด าเนินการวิจัยมี 6 ขัน้ตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาขอ้มูล
พืน้ฐาน ขัน้ตอนท่ี 2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ขัน้ตอนท่ี 3 สรา้งเครื่องมือ ขัน้ตอน 
ท่ี 4 ออกแบบการทดลอง ขั้นตอนท่ี 5 ด  าเนินการทดลอง และขั้นตอนท่ี 6 วิเคราะห์ข้อมูล  
ในการด าเนินการทดลองใช้แผนการวิจัยแบบเชิงทดลองเบือ้งตน้แผนการทดลองแบบทดสอบ  
ก่อนและหลังการทดลองเพียงกลุ่มเดียว เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสังเกตพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ แบบบนัทึกส  าหรบัการประเมินพฤติกรรมการท างานกลุม่และแบบส ารวจตนเอง
ในการท ากิจกรรม วิเคราะหข์อ้มูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ 
ค่าที ระยะเวลาในใช้โปรแกรม 5 สปัดาห ์สปัดาหล์ะ 5 วัน รวมทัง้หมด 36 ชั่วโมง ผลการวิจัย
พบว่า 1) หลังการเข้าโปรแกรมนักเรียนท่ีมีคะแนนความส าเร็จของงานจากการท ากิจกรรม 
ร่วมกันสูงกว่าก่อนการเข้าโปรแกรม 2) หลังการเข้าโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรม 
การท างานกลุม่ดา้นความรบัผิดชอบ ความสามัคคี ความกลา้แสดงออกและความมีน า้ใจสงูกว่า
ก่อนเขา้โปรแกรม  

ดนยั  ดวงภุมเมศร ์(2553, บทคดัย่อ) ท่ีท าการวิจัยเรื่องการพฒันารูปแบบการเรียน
การสอนพลศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความมีน า้ใจนกักีฬาของ
นกัเรียนระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อพัฒนากระบวน 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและความมีน า้ใจนักกีฬา ประกอบดว้ยการสอน 7 ขัน้ตอน ไดแ้ก่  
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1. ขัน้เตรยีม 2. ขัน้อธิบายและสาธิต 3. ขัน้ฝึกปฏิบติั 4. ขัน้อภิปราย 5. ขัน้น าไปใช ้6. ขัน้ประเมิน
7. ขัน้สรุป มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากับ1.0 มีคุณภาพเหมาะสมสามารถน าไปใชไ้ด้ ผลของ
การจัดการเรียนการสอนพลศึกษา พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบกระบวนการคิดอย่างมี
วิจารณญาณหลังการเรียนของกลุ่มท่ี  1 และกลุ่มท่ี 3 สูงขึน้ และค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบ
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณหลงัการเรยีนของกลุม่ท่ี 1 และกลุม่ท่ี 3 สงูกว่ากลุม่ท่ี 2 และ
กลุม่ท่ี 4 2) ค่าเฉลี่ยคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการเรยีนของกลุม่ท่ี 1 กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 และ
กลุ่มท่ี 4 สงูขึน้ ค่าเฉลี่ยคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาหลงัการเรียนของกลุม่ท่ี 2 สูงกว่ากลุม่ท่ี 1 
และกลุม่ท่ี 4 และคา่เฉลี่ยคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการเรยีนของกลุม่ท่ี 3 สงูกวา่กลุม่ท่ี 4  

อภิวัฒน ์ งั่วล  าหิน (2553, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาโดยใช้
กิจกรรมกีฬาฟุตบอลตามแนวคิดพฒันาจริยธรรมของโคลเบิรก์เพื่อพัฒนาความมีน า้ใจนกักีฬา
ของนักเรียนประถมศึกษา พบว่า 1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาทั้ง 5 ด้านไดแ้ก่  
ดา้นรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ความสามัคคี ความรบัผิดชอบ ความยติุธรรม และความมีระเบียบวินยั หลงั
การทดลองของกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา  
ดา้นความยุติธรรม รูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย ความรบัผิดชอบ ความสามัคคี ของกลุ่มควบคุมก่อนและ
หลงัการทดลองไม่แตกต่างกัน แต่ในดา้นความมีระเบียบวินัยแตกต่างกันอย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05  2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงู
กว่ากลุ่มควบคุมในด้านรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย ความยุติธรรม ความสามัคคี ความรบัผิดชอบ และ 
ความมีระเบียบวินยั  

วุฒินันท ์ ศรีแถลง (2557, บทคัดย่อ) ไดศ้ึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
โดยใช้กิจกรรมกีฬารักบี ้ฟุตบอลเพื่อพัฒนาความมีน า้ใจนักกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษา  
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนเฉลมิพระเกียรติสมเด็จ
พระศรนีครนิทรร์อ้ยเอ็ด ท่ีเลือกเรยีนกีฬารกับีฟุ้ตบอล จ านวน 60 คน แบง่เป็นกลุม่ทดลอง จ านวน 
30 คน ไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาโดยใชกิ้จกรรมกีฬารกับีฟุ้ตบอลเป็นเวลา 8 สปัดาห ์และ
กลุม่ควบคุมจ านวน 30 คน ไดร้บัการจัดการเรยีนรูพ้ลศึกษาโดยใชกิ้จกรรมกีฬารกับีฟุ้ตบอลแบบ
ปกติ เครื่องมือในการวิจยั คือ แผนการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาโดยใชกิ้จกรรมกีฬารกับีฟุ้ตบอลและ
แบบทดสอบความมีน า้ใจนกักีฬา วิเคราะหข์อ้มลู โดยการทดสอบสถิติดว้ยคา่ที ผลการวิจยั พบว่า 
1) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองเพิ่มขึน้ 2) ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ควบคุมก่อนการทดลองและหลงัการทดลองไม่แตกต่าง



  42 

3) ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการทดลองแตกต่างกันกับกลุ่มควบคุมอย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ธนายทุธ  จิตรหาญ (2558, บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาผลของการจดักิจกรรมพลศึกษาโดย
ใช้กีฬาลาครอสท่ีมีต่อสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพันธ์กับทักษะและความมีน า้ใจนักกีฬาของ
นกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน้ เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทดสอบสมรรถภาพทางกายท่ี
สมัพนัธก์บัทกัษะก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคุม 2) เปรยีบเทียบคา่เฉลี่ย
ของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาก่อนและหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม  
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 60 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  
กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียน 
การสอนพลศึกษา  แบบวัดสมรรถภาพทางกายท่ีสมัพันธ์กับทักษะ และแบบวัดความมีน า้ใจ
นกักีฬา มีค่า IOC เท่ากับ 0.90 ค่าความเท่ียงเท่ากับ 0.83 วิเคราะหข์อ้มูลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูปหาค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกต่างคา่เฉลี่ยของ
คะแนนด้วยค่าที ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนสมรรถภาพทางกายท่ีสัมพันธ์กับทักษะ  
ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนไม่แตกต่างกัน ขณะท่ีหลัง 
การทดลองกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสงูกว่ากลุม่ควบคุม ค่าเฉลี่ยคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา
ก่อนการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีคะแนนไม่แตกต่างกัน ขณะท่ีหลัง 
การทดลองของกลุม่ทดลองมีคะแนนเฉลี่ยสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

ก าแพง  ไชยมาตย ์(2553, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาการพฒันาทกัษะการเลน่ลกูสองมือ
ล่างและการเล่นลูกสองมือบนในกีฬาวอลเลย์บอล ด้วยวิธีการสอนแบบแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 
งานวิจัยนีมี้จุดประสงค ์เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนการเรียนและหลงัการเรียนของทักษะ 
การเลน่ลกูสองมือลา่ง และการเลน่ลกูสองมือบนในกีฬาวอลเลยบ์อลดว้ยวิธีการสอนแบบแบง่เป็น
กลุม่ย่อย กลุม่ตวัอย่างไดแ้ก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนหนองยาง
พิทยาคม จ านวน 30 คน เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัด 
การเรียนรูท้กัษะการเลน่ลกูสองมืลา่งและการเลน่ลกูสองมือบนดว้ยวิธีการสอนแบบแบ่งเป็นกลุม่
ยอ่ย 2) แบบทดสอบทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนและการเลน่ลกูสองมือลา่งในกีฬาวอลเลยบ์อล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบดว้ยค่าที
ผลการวิจัย พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งและการเลน่ลกูสองมือบนหลงัการเรยีน
สงูกวา่ก่อนการเรยีน ดว้ยวิธีการสอนแบบแบง่เป็นกลุม่ยอ่ย  
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7.2 งานวิจัยในต่างประเทศ   
ฮอรร์อคส ์(สดใส  ยาทองใชย, 2540, น. 19-20; อา้งอิงจาก Horrocks, 1978: 344-

358) ไดศ้ึกษาเรื่องการส่งเสริมความมีน า้ใจนักกีฬาและการมีเหตุผลเชิงจริยธรรมในระหว่าง  
ท่ีเรยีนและแขง่ขนักีฬาในโรงเรียนโดยอาศยัแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการพฒันาเหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ชัน้ 
ของโคลเบอรก์ (Kohlberg) เป็นพืน้ฐาน ไดท้  าการศึกษา ดงันี ้1) ก าหนดสถานการณท่ี์เป็นปัญหา
ในการเล่นกีฬาหรือเล่นเกมต่างๆ แลว้ให้เด็กอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน  
2) การใหค้ะแนนลกัษณะท่ีแสดงออกของความมีน า้ใจนกักีฬาในระหว่างท่ีมีการแขง่ขนัในทีมของ
ตนเองถา้ไดค้ะแนนนอ้ยกวา่ท่ีก าหนดจะใหมี้การแกต้วัใหม่จนกว่าจะไดค้ะแนนถึงเกณฑ ์จึงจะไป
ท าการแข่งกับทีมอ่ืนได้พรอ้มทัง้ให้สมาชิกในทีมวิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของทีมตนเพื่อแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งผลปรากฏว่าท าให้การแข่งขันภายในโรงเรียนด าเนินไดด้ว้ยดีปราศจากขอ้ขัดแย้ง  
และผูเ้ลน่มีความส านกึในการมีน า้ใจนกักีฬามากขึน้ 

ไฮโทเวอร ์(Higtower, 1999, บทคัดย่อ) ไดท้  าการศึกษาวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบ
เทคนิคการสอนสองแบบส าหรบัฝึกการเอาใจใส่ผูร้ ่วมงานของนักเรียนระหว่างการเรียนแบบ
รว่มมือกับการเรียนในรูปแบบเดิม ความมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบการเอาใจใส่ผูร้ว่มงานของ
นกัเรยีนอยา่งจรงิจงั กลุม่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นนกัศึกษาในมหาวิทยาลยัฟลอรดิา จ านวน 8 
หอ้งเรียน โดยแบ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ท่ี 1 มีจ านวน 4 หอ้งเรียนใหไ้ดร้บัการเรยีน
แบบรว่มมือ กลุม่ท่ี 2 มีจ านวน 4 หอ้งเรียนใหไ้ดร้บัการเรยีนรูใ้นรูปแบบเดิม จากการวิจัยพบว่า 
นกัศกึษาท่ีไดร้บัการเรยีนแบบรว่มมือตอ้งใชเ้วลาฝึกอบรมยาวนานกวา่ผลสมัฤทธ์ิในกลุม่การเรยีน
แบบร่วมมือแตกต่างกับกลุ่ม ท่ีเรียนในรูปแบบเดิมอย่างมีนัยส  าคัญระดับสูง คะแนนของ 
การเปลี่ยนแปลงลกัษณะท่าทีของผูเ้รียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางบวก การสมัภาษณ์ครูผูส้อน
และจากการเขียนพรรณนาของผูเ้รยีนยอมรบัและสนบัสนนุการใชก้ารเรยีนแบบรว่มมือในชัน้เรยีน 
การใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือในกลุม่ทดลองมีผลท าใหผ้ลสมัฤทธ์ิรวมทางการเรียน
ของผูเ้รียนดีขึน้หลายคน ใหข้อ้แนะน าเก่ียวกบังานวิจยัในอนาคตขอ้แนะน าเหลา่นีมี้ความส าคญั
ในการท่ีจะน าไปใชฝึ้กครูในเรื่องทฤษฎีการเรยีนแบบรว่มมือได ้

ก๊อกฮัน  เบรกัต้า (Gokhan  Bayraktar, 2011, ออนไลน์) ท่ีได้ท  าการวิจัยเรื่อง 
ผลของการเรียนรูแ้บบรว่มมือกับแบบดัง้เดิมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนและ 
แนวทางการปฏิบติัในชัน้เรียนยิมนาสติกการศึกษานีป้ระกอบดว้ยนกัศึกษา 50 คนท่ีลงทะเบียน 
ในวิชายิมนาสติกในชัน้ปีท่ี 1 ช่วงปีการศึกษา 2009-2010 จุดประสงคข์องวิจัยคือหาขอ้เท็จจริง
ของวิธีการทางการสอน 2 วิธี คือแบบรว่มมือกับแบบดัง้เดิมท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
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นกัเรียนและแนวทางการปฏิบติัในชัน้เรยีนยิมนาสติกรว่มไปถึงความคิดเห็นของนกัเรียนเก่ียวกับ
วิธีแบบรว่มมือ ดังนั้นกลุม่ท่ีทดลอง คือ กลุ่มท่ีใชว้ิธีการสอนแบบรว่มมือและกลุ่มท่ีควบคุมคือ 
กลุม่ท่ีใชว้ิธีการสอนแบบดัง้เดิม โดยใชเ้ครื่องมือในการหาขอ้มูล คือ Learning Style Inventory 
(LSI), Gymnastics Academic Achievement Test (GAAT),GymnasticsPracticingEvaluation 
Forms (GPEF), Gymnastics Attitude Scale (GAS) และ Student Opinion Scale (SOS) ผล
ของการวิจยัพบว่า วิธีการทางการสอน 2 วิธี คือแบบรว่มมือกับแบบดัง้เดิมท่ีมีตอ่ผลสมัฤทธ์ิทาง
การศึกษาและแนวทางการปฏิบติัในชัน้เรียนยิมนาสติกทกัษะของการปฏิบติัและทกัษะทางทฤษฎี
ของนักเรียนท่ีเข้ารบัวิธีการแบบร่วมมือพัฒนาสูงกว่านักเรียนท่ีเข้ารบัวิธีการแบบดั้งเดิมโดย 
มีเหตผุลก็คือการเรยีนรูท่ี้ขึน้อยูก่บัทัง้การรว่มมือของนกัเรียนและการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งนกัเรยีน
จะมีความรบัผิดชอบในสิ่งท่ีไดร้บัมอบหมายและมีคะแนนต ่าของสมาชิกสามารถลดทอนคะแนน
ของทั้งกลุ่มไดท้  าใหเ้กิดความพยายามในการสอนหัวขอ้ของตนแก่เพื่อนในกลุ่มขณะเดียวกัน 
ก็เกิดความกระตือรือรน้ในกระบวนการการเรียนรูส้าเหตุท่ีกลุม่ทดลองท่ีใช้การสอนแบบรว่มมือ
ประสบผลส าเรจ็มากกวา่กลุม่ควบคุมอาจเป็นเพราะวา่นกัเรียนท่ีไดร้บัการสอนจะช่วยกันและกัน
ในการเรียนรูม้ากขึน้กระตุน้กันและกันและยงัท างานรว่มกันเป็นกลุม่นอกเหนือจากการประชุม  
ในชัน้เรยีน เพื่อสามารถปฏิบติัไดดี้ยิ่งขึน้แสดงใหเ้ห็นว่าการสอนแบบรว่มมือมีประโยชนม์ากกว่า
การเรียนรูแ้บบดัง้เดิม ซึ่งน่ีเป็นครัง้แรกท่ีนกัเรยีนเหลา่นีเ้ขา้รบัวิธีการสอนแบบรว่มมือและท าให้
พวกเขามีความเช่ือมั่นในตวัเองมากขึน้และพฒันาสัมพนัธภาพระหว่างบุคคล นอกจากนีน้กัเรยีน
ไม่ตอ้งรอเหมือนกับวิธีแบบเดิมท าใหพ้วกเขามีความสนุกสนานมากขึน้และยงัเพิ่ มความส าเร็จ 
ทางการศกึษาอีกดว้ยประโยชนท์ัง้หมดนีส้ง่ผลกระทบทางบวกต่อทศันคติของนกัเรยีนตอ่บทเรยีน
สง่ผลใหน้กัเรยีนช่วยเหลอืกนัอยา่งเต็มใจ 

โมฮาเหม็ด (Mohamed, 2019) ไดศ้ึกษาผลกระทบของการจัดการเรยีนรูแ้บบมีสว่น
รว่มต่อทักษะการเล่นวอลเลยบ์อลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 42 คน แบ่งเป็น  
4 กลุ่ม ซึ่งแต่ละกลุ่มมีทักษะการเล่นระดับสูง พอใช้และต ่า ฝึกโปรแกรม 1 ครัง้ต่อสปัดาหเ์ป็น
เวลา 8 สปัดาห ์รวบรวมขอ้มูลโดยใช้ตารางสงัเกตการณ์ ผลการวิจัยพบว่าหลงัการทดลองการ
เรยีนรูแ้บบมีสว่นรว่มกลุม่ตวัอยา่งทุกระดบัมีทกัษะการเลน่วอลเลยบ์อลดีขึน้อยา่งมีนยัส  าคญัทาง
สถิติ 

อาดิ  พัลดิลละ (Ade Padillah, 2019) ได้ศึกษาผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือโดยใชเ้ทคนิคการแขง่ขนัระหว่างกลุม่ดว้ยเกม และรูปแบบการเรยีนรูแ้บบเพื่อนในเกม
วอลเลยบ์อลต่อทักษะทางสังคมและทักษะการเล่นเกมวอลเลยบ์อลเป็นการวิจัยกึ่งทดลองใน
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นกัเรยีน 40 คน ชาย 22 คนหญิง 18 คน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นแบบสอบถามแบบวดัทกัษะ
ทางสงัคม ไดแ้ก่ ระบบวดัขนาดทางสงัคมและแบบประเมินประสิทธิภาพการเลน่เกมวอลเลยบ์อล
โดยใชเ้ครื่องมือประเมินประสทิธิภาพของเกม ผลการศกึษาครัง้นี ้พบว่า รูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
แบบรว่มมือประเภท TGT และรูปแบบการจดัการเรยีนการสอนแบบเพื่อนมีผลตอ่ทกัษะทางสงัคม
และทกัษะการเลน่เกมวอลเลยบ์อล  

บราฮิม ฮาบาชและคณะ(Brahim  Harbach, et al. 2016) ศึกษาประสิทธิผล 
การเรียนรูแ้บบมีสว่นรว่มในการพฒันาความสามารถพืน้ฐานในกีฬาวอลเลยบ์อลส าหรบันกัเรียน
อาย ุ15-16 ปี กลุม่ควบคมุ 12 คนและกลุม่ทดลอง 12 คน กลุม่ทดลองแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ๆ ละ 6 
คนแต่ละกลุม่มีระดับอ่อนแอ พอใช้และดี รวบรวมขอ้มูลโดยการทดสอบสมรรถนะ ผลการวิจัย
พบว่า การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วมพัฒนาความสามารถพืน้ฐานในกีฬาวอลเลยบ์อลสูงกว่ากลุ่ม
ควบคมุอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นพอจะสรุปได้ว่า งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทางด้านการจัด 
การเรียนรูแ้บบร่วมมือท่ีมีผลต่อความมีน า้ใจนักกีฬา ซึ่งแสดงใหเ้ห็นว่าการจัดการเรียนรูแ้บบ
รว่มมือสามารถท่ีจะปลูกฝังคุณธรรมในเรื่องของความมีน า้ใจนักกีฬาท่ีสอดแทรกอยู่ในเนือ้หา 
การเรยีนการสอนในรูปแบบต่างๆ โดยการใชกี้ฬาในการปลกูฝังคุณลกัษณะความมีน า้ใจนกักีฬา 
ซึ่งผลการวิจัยสว่นใหญ่พบว่า การจัดการเรียนการสอนแบบรว่มมือมีผลต่อความมีน า้ใจนกักีฬา 
นอกจากนีง้านวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือยงัมีผลตอ่การเรยีนพลศกึษา 
ท่ีท าใหน้กัเรียนเกิดการเรียนรูจ้ากกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบรว่มมือในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การเรียนรูแ้บบมีส่วนร่วม การเรียนรูแ้บบเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  (TGT)  
การสอนแบบแบ่งเป็นกลุม่ย่อย เป็นตน้ ผลการวิจัยสว่นใหญ่พบวา่การจัดการเรียนการสอนแบบ
รว่มมือมีผลตอ่ทกัษะการเรยีนพลศกึษาของนกัเรยีน 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
2. รูปแบบการวิจยัและแผนการวิจยั 
3. สรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
4. เก็บรวบรวมขอ้มลู 
5. จดักระท าขอ้มลูและการวิเคราะหข์อ้มลู 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัย คือ นกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย สงักัดกรุงเทพมหานคร  
จ านวน  9  โรงเรยีน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งในการท าวิจัย ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 1 โรงเรยีน คือ นกัเรียน

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ์ส  านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอล  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรยีน และใชว้ิธีการสุม่อยา่งงา่ย ดว้ยวิธีการ
จับฉลากจ านวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ท่ีได้ร ับ 
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ท่ีได้รบั 
การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ 

รูปแบบการวิจัยและแผนการวิจัย 
รูปแบบการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เปรียบเทียบก่อนและหลงัการทดลองใน

กลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ 
 
 
 

 R หมายถึง การเลอืกกลุม่ตวัอยา่งโดยวิธีการสุม่อยา่งงา่ย 
O1 หมายถึง การเก็บรวบรวมความมีน า้ใจนกักีฬาก่อนการทดลอง 
O2 หมายถึง การเก็บรวบรวมความมีน า้ใจนกักีฬาและทกัษะวอลเลยบ์อลหลงัการทดลอง 
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  X หมายถึง การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือ 
~X หมายถึง การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามปกติ 

 

แผนการวิจัยครัง้นีใ้ชเ้วลา 8 สปัดาห ์ กลุม่ทดลองไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบ
รว่มมือ กลุม่ควบคมุไดร้บัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาตามปกติ เก็บขอ้มลูก่อนและหลงัการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย    

1. แผนการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือ  
2. แบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬา  
3. แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลของจารุวรรณ  ยองจา  



  48 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการด าเนินการทดลอง 
1. แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือ 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการด าเนินการทดลอง คือ แผนการจัดการเรยีนรูพ้ลศึกษาแบบ
รว่มมือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 จ านวน 8 แผนซึ่งผูว้ิจัยสรา้งขึน้ โดยด าเนินการสรา้ง
แผนการจดัการเรยีนรูต้ามขัน้ตอนดงันี ้

1. ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 2551 กลุม่สาระ
การเรียนรูสุ้ขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 เพื่อน ามาก าหนดสาระการเรียนรู ้
ในแผนการจดัการเรยีนรู ้

2. ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือจากหนังสือ  
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบรว่มมือ
จากหนังสือ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการเขียนแผนการจัด 
การเรยีนรูว้ิชาพลศกึษาแบบรว่มมือ 

4. ด  าเนินการเขียนแผนการจัดการเรยีนรูว้ิชาพลศึกษาแบบรว่มมือ จ านวน  
8  แผน 

วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1. น าแผนการจัดการเรียนรูว้ิชาพลศึกษาแบบรว่มมือท่ีสรา้งขึน้ไปใหอ้าจารย์ 

ท่ีปรกึษาตรวจพิจารณาเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข  
2. น าแผนการจดัการเรยีนรูว้ิชาพลศกึษาแบบรว่มมือท่ีมีตอ่ความมีน า้ใจนกักีฬา

และทักษะวอลเลย์บอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน โดยก าหนดคุณสมบติัของผูเ้ช่ียวชาญ ความสอดคลอ้งกับจุดประสงค์
การเรยีนรูแ้ละเหมาะสมกบัการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนพลศึกษาแบบรว่มมือจากผูเ้ช่ียวชาญ
และน ามาหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับวัตถุประสงค ์(Index of Congruence = 
IOC) พิจารณาหัวข้อท่ีมีค่าดัชนีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50  ขึน้ไป (กองวิจัยทางการศึกษา. 
2545) ผลการวิเคราะหพ์บวา่ ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งเทา่กบั 0.96 โดยมีคา่ดงัตารางท่ี 1 
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ตาราง 1 คา่ดชันีความสอดคลอ้งของแผนการจดัการเรยีนรู ้

 แผนการจดัการเรยีนรูเ้รื่อง คา่ดชันีความสอดคลอ้ง 
1 การเลน่ลกูสองมือลา่ง 1 1.00 
2 การเลน่ลกูสองมือลา่ง 2 1.00 
3 การเลน่ลกูสองมือบน 1 1.00 
4 การเลน่ลกูสองมือบน 2 1.00 
5 การเสริฟ์มือลา่ง 1 1.00 
6 การเสริฟ์มือลา่ง 2 1.00 
7 การเสริฟ์มือบน 1 0.90 
8 การเสริฟ์มือบน 2 0.80 

คา่เฉลี่ย IOC เฉลี่ยจากทกุแผน 0.96 

 
3. แก้ไขปรบัปรุงแผนการจัดการเรียนรูใ้หมี้ความสมบูรณ์ตามขอ้แนะน าของ

ผูเ้ช่ียวชาญ 
4. น าแบบแผนการจัดการเรยีนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลอง

ใช ้(try out) กับนกัเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ์ส  านกังานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง 

2. แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
1. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสรา้งแบบวดั เพื่อสรา้งแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬา

ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 และหาคณุภาพของแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬา 
2.  ศกึษาทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีน า้ใจนกักีฬา 
3. เขียนนิยามศัพท์เฉพาะของพฤติกรรมความมีน า้ใจนักกีฬาในแต่ละด้าน 

ตามคณุลกัษณะท่ีตอ้งการวดั 
4. เขียนขอ้ความตามนิยามศัพทเ์ฉพาะของความมีน า้ใจนักกีฬาในแต่ละดา้น 

โดยมีรายละเอียดของขอ้ความ ดงันี ้
4.1 ลกัษณะของแบบทดสอบเป็นแบบเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืกโดยใหเ้ลอืกตอบ

ตามความคิดเห็นและความรูส้ึกท่ีแท้จริงของผูต้อบ สรา้งข้อค าถามให้ครอบคลุมพฤติกรรม 
ความมีน า้ใจนกักีฬา การใหค้ะแนนแตล่ะขอ้มีน า้หนกัคะแนนเป็น 1-4 
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4.2 การแปลความหมายคะแนน 
1  หมายถึง ระดบัเหตผุลเชิงจรยิธรรมอยูใ่นขัน้ท่ี 1 
2  หมายถึง ระดบัเหตผุลเชิงจรยิธรรมอยูใ่นขัน้ท่ี 2 
3  หมายถึง ระดบัเหตผุลเชิงจรยิธรรมอยูใ่นขัน้ท่ี 3 
4  หมายถึง ระดบัเหตผุลเชิงจรยิธรรมอยูใ่นขัน้ท่ี 4 

วิธีการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
1. น าแบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬาท่ีสรา้งขึน้ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจ

พิจารณาเพื่อน ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
2. น าแบบวดัความมีน า้ใจนักกีฬาท่ีพัฒนาขึน้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา(Content Validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
กับจุดประสงค์การเรียนรูพ้ฤติกรรมท่ีต้องการวัดลักษณะการใช้ค  าถามและความถูกต้อง 
ดา้นภาษาจากผูเ้ช่ียวชาญ และน ามาหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับวัตถุประสงค ์
(Index of Congruence: IOC) คดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าดชันีความสอดคลอ้งตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป (กองวิจัย
ทางการศกึษา. 2545) ผลการวิเคราะหพ์บวา่ ไดค้า่ดชันีความสอดคลอ้งเทา่กบั 0.86 

3. น าแบบวัดความมีน า้ใจนักกีฬาท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช้ (try out) กับ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โรงเรยีนมธัยมประชานิเวศน ์ส  านกังานเขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 40 คน 

4. ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิเคราะหค์วามเช่ือมั่น (Reliability) โดยการหา 
ค่าความเช่ือมั่ นทั้งฉบับโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Alpha - coefficient)  
ผลการค านวณโดยใชโ้ปรแกรม SPSS ไดค้่าความเช่ือมั่นของแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬาทัง้ฉบบั
เทา่กบั 0.81 

3. แบบทดสอบทักษะวอลเลยบ์อลของจารุวรรณ  ยองจา  
เป็นแบบทดสอบความสามารถในด้านทักษะวอลเลย์บอล ประกอบด้วย 

การทดสอบ 3 รายการ คือ การเลน่ลูกสองมือลา่ง การเลน่ลกูสองมือบน การเสิรฟ์วอลเลยบ์อล 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูนัน้ ผูว้ิจยัไดท้  าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี  ้

1. ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่ อท าหนังสือขอ  
ความอนุเคราะหใ์นการเก็บขอ้มูลไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ์ส  านักงานเขต
จตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

2. ผูว้ิจัยประสานผูอ้  านวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ์ส  านักงานเขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร  เพื่อขออนญุาตใหน้กัเรยีนเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 

3. ชี ้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวัดและประเมินผลแก่
ผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ  

4. ผู้วิจัยวัดความมีน ้าใจนักกีฬา ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและน าผล 
การทดสอบก่อนการทดลองมาทดสอบค่าทีเพื่อทดสอบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองและกลุม่ควบคุม 
มีน า้ใจนกักีฬาแตกตา่งกนั 

5. ผูว้ิจัยด าเนินการทดลอง ดว้ยแผนการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาวิชาวอลเลยบ์อล
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 18 แผน โดยใชแ้ผนการจัดการเรยีนรูพ้ลศึกษาแบบ
ร่วมมือท่ีเน้นเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม  จ านวน 8 แผน เพื่อใช้ส  าหรับการจัด 
การเรียนรูใ้นสปัดาหท่ี์ 2–9  ระยะเวลา 1 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์เป็นเวลาทัง้สิน้ 8 สปัดาห ์และแผน 
การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ ส  าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 จ านวน 18 แผน 

6. ผูว้ิจัยวดัความมีน า้ใจนกักีฬาและทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลของกลุม่ทดลองและ
กลุม่ควบคุมหลงัการทดลองสปัดาหท่ี์ 8 โดยใชแ้บบวดัความมีน า้ใจนกักีฬาท่ีผูว้ิจยัพฒันาขึน้และ
แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลของจารุวรรณ ยองจา 

7. ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง  
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การจัดกระท าข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู 
1. วิเคราะห์ค่าสถิติพืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

แบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬาและแบบทดสอบทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้ 
2. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

2.1 ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬาและ
แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป 

2.2 ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของคะแนนแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬาและ
แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลระหว่างกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ดว้ยการทดสอบคา่ที (t-test) 
ดงันี ้

- การเปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาภายในกลุม่ตวัอย่าง 
โดยใช ้Dependent-Samples t-test ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอรส์  าเรจ็รูป 

- การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาและคะแนนทักษะ
วอลเลยบ์อลระหวา่งกลุม่ตวัอย่างโดยใช ้Independent-Samples t-test ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าเรจ็รูป 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

สัญลักษณท์ี่ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
n  หมายถึง จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
Mean  หมายถึง คา่เฉลี่ยของคะแนน 
S.D.  หมายถึง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
t   หมายถึง คา่สถิติท่ีค านวณได ้
*  หมายถึง มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
P  หมายถึง คา่ความนา่จะเป็นของสถิติ 

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาภายในกลุ่มตวัอย่างก่อน

และหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้ร ับการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือ  
และของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ โดยใชก้ารทดสอบคา่ที  

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬาและคะแนนทักษะ
วอลเลย์บอลระหว่างกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้ร ับการจัด   
การเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือ และของนกัเรียนกลุม่ควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
แบบปกติ โดยใชก้ารทดสอบคา่ที  

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

ตาราง 2 จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ  

เพศ 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ จ านวน 
(คน) 

รอ้ยละ 

กลุม่ทดลอง 27 67.50 13 32.50 40 100.00 
กลุม่ควบคมุ 18 45.00 22 55.00 40 100.00 
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จากตาราง 2 พบว่า จ านวนและรอ้ยละของกลุม่ทดลอง เพศชาย จ านวน 27 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 67.50 เพศหญิงจ านวน 13 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.50 กลุม่ควบคุม เพศชายจ านวน 18 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 45.00 เพศหญิงจ านวน 22 คน คิดเป็นรอ้ยละ 55 

ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา ก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือและกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ 

1.1 การเปรยีบเทียบภายในกลุม่ตวัอยา่งวิเคราะหด์ว้ยการทดสอบคา่ที 

ตาราง 3 การเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง จ าแนกเป็นรายดา้น 

ความมีน า้ใจนกักีฬา 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

t p 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั  3.10 0.21 3.83 0.14 17.66* <.001 
2. ดา้นความยติุธรรม 2.90 0.16 3.66 0.17 22.03* <.001 
3. ดา้นความสามคัคี 2.78 0.21 3.56 0.15 19.92* <.001 
4. ดา้นความรบัผิดชอบ 2.80 0.28 3.65 0.21 17.69* <.001 
5. ดา้นความมีระเบียบวินยั 2.83 0.20 3.68 0.22 20.93* <.001 
ผลรวมทกุดา้น 2.88 0.12 3.68 0.08 43.12* <.001 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 3 พบว่า ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มทดลอง ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กับ 0.12 หลงัการทดลองมีคา่เฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 3.68 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.08 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ทดลอง 
หลงัการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า 
คา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ทดลอง หลงัการทดลองสงูกว่าก่อนการทดลอง 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 5 ดา้น พบวา่  
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1. ดา้นการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.10  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.83  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจ
นกักีฬา ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ของกลุ่มทดลองหลงัการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2. ด้านความยุ ติธรรม  ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ ยของคะแนนเท่ากับ  2.90  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.16 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.66  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจ
นักกีฬา ด้านความยุติธรรม ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง  
อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นความยติุธรรม ของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

3. ด้านความสามัค คี  ก่ อนการทดลองมีค่า เฉลี่ ยของคะแนนเท่ากับ  2.78  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.56  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจ
นักกีฬา ด้านความสามัคคี ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง  
อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นความสามคัคี ของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

4. ด้านความรับผิดชอบ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.80  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.65  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจ
นักกีฬา ด้านความรบัผิดชอบ ของกลุ่มทดลองหลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง  
อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นความรบัผิดชอบ ของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

5. ด้านความมีระเบียบวินัย ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.83  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.20 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.68  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.22 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจ
นกักีฬา ดา้นความมีระเบียบวินัย ของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง 



  56 

อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นความมีระเบียบวินยั ของกลุม่ทดลองหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 แผนภมิูแสดงคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาก่อนการทดลองและหลงั
การทดลองของกลุม่ทดลอง โดยจ าแนกเป็นรายดา้น 

ตาราง 4 การเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา           
ก่อนการทดลองและหลงัการทดลองของกลุม่ควบคมุ จ าแนกเป็นรายดา้น 

ความมีน า้ใจนกักีฬา 
ก่อนการทดลอง หลงัการทดลอง 

t p 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 2.98 0.34 2.89 0.37 2.05* 0.04 
2. ดา้นความยติุธรรม 2.83 0.23 2.75 0.27 2.08* 0.04 
3. ดา้นความสามคัคี 2.70 0.24 2.66 0.24 0.86 0.39 
4. ดา้นความรบัผิดชอบ 2.83 0.31 2.90 0.37 1.86 0.07 
5. ดา้นความมีระเบียบวินยั 2.89 0.28 2.95 0.31 1.88 0.67 
ผลรวมทกุดา้น 2.84 0.97 2.83 0.08 1.05 0.29 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 4 พบว่า ผลรวมค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาและสว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานของกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทา่กับ 0.97 หลงัการทดลองมีคา่เฉลี่ยของคะแนนเท่ากบั 2.83 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.08 ผลการทดสอบความแตกตา่งทางสถิติพบวา่คา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา
ของกลุ่มควบคุม หลังการทดลองและก่อนการทดลองไม่แตกต่างกัน และเม่ือพิจารณาเป็น 
รายดา้น 5 ดา้น พบวา่ 

1. ดา้นการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.98  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.34 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.89  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจ
นักกีฬา ดา้นการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย ของนักเรียนกลุ่มควบคุมหลงัการทดลองแตกต่างกับก่อน 
การทดลองอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจ
นกักีฬา ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั ของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

2. ด้านความยุ ติธรรม  ก่อนการทดลองมีค่ าเฉลี่ ยของคะแนนเท่ากับ  2.83  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.75  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.27 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจ
นกักีฬาดา้นความยุติธรรม ของนกัเรยีนกลุม่ควบคุมหลงัการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง 
อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน ้าใจนักกีฬา 
ดา้นความยติุธรรม ของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุหลงัการทดลองสงูกวา่ก่อนการทดลอง 

3. ด้านความสามัค คี  ก่ อนการทดลองมีค่า เฉลี่ ยของคะแนนเท่ากับ  2.70  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.66  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.24 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา ดา้นความสามัคคี ของนกัเรียนกลุม่ควบคุมหลงัการทดลองและก่อน
การทดลองไม่แตกตา่งกนั  

4. ด้านความรับผิดชอบ ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.83  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.90   
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.37 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา ดา้นความรบัผิดชอบของนกัเรียนกลุ่มควบคุมหลงัการทดลองและ
ก่อนการทดลองไม่แตกตา่งกนั 
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5. ด้านความมีระเบียบวินัย ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.89  
ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.95  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.31 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา ดา้นความมีระเบียบวินัยของนักเรียนกลุม่ควบคุมหลงัการทดลอง
และก่อนการทดลอง ไม่แตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 3 แผนภมิูแสดงคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาก่อนการทดลองและหลงั

การทดลองของกลุม่ควบคมุ โดยจ าแนกเป็นรายดา้น 
 

1.2 การเปรยีบเทียบระหวา่งกลุม่ตวัอยา่งวิเคราะหด์ว้ยการทดสอบคา่ที 

ตาราง 5 การเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา           
ก่อนการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม จ าแนกเป็นรายดา้น 

ความมีน า้ใจนกักีฬา 
กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 

t p 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 3.10 0.21 2.98 0.34 1.95 0.55 
2. ดา้นความยติุธรรม 2.90 0.16 2.83 0.23 1.53 0.13 
3. ดา้นความสามคัคี 2.78 0.21 2.70 0.24 1.59 0.11 
4. ดา้นความรบัผิดชอบ 2.80 0.28 2.83 0.31 0.56 0.57 
5. ดา้นความมีระเบียบวินยั 2.83 0.20 2.89 0.28 1.14 0.25 
ผลรวมทกุดา้น 2.88 0.12 2.84 0.97 1.44 0.15 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 5 พบว่า ผลรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
ความมีน ้าใจนักกีฬาก่อนการทดลอง ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.88  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.12 กลุม่ควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเทา่กบั 2.84 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.97 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ความมีน า้ใจนักกีฬา ก่อนการทดลองของกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น 5 ดา้น พบวา่ 

1. ด้านการรูแ้พ้ รู ้ชนะ รูอ้ภัย กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.10  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.21 กลุม่ควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเทา่กับ 2.98 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.34 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ความมีน า้ใจนักกีฬา ดา้นการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย ของนักเรียนกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคมุ 

2. ดา้นความยุติธรรม กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.90 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.16 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.23 ผลการทดสอบความแตกตา่งทางสถิติพบว่าคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา 
ดา้นความยติุธรรม ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองไม่แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ 

3. ดา้นความสามัคคี กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.78 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.21 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.24 ผลการทดสอบความแตกตา่งทางสถิติพบว่าคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา 
ดา้นความสามคัคี ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองไม่แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ 

4. ด้านความรับผิดชอบ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.80 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.28 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.83 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.31 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความมี
น า้ใจนกักีฬา ดา้นความรบัผิดชอบ ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองไม่แตกตา่งจากกลุม่ควบคมุ 

5. ด้านความมีระเบียบวินัย กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.83  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.20 กลุม่ควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเทา่กับ 2.89 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.28 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน 
ความมีน า้ใจนักกีฬา ดา้นความมีระเบียบวินัย ของนักเรียนกลุ่มทดลองไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคมุ 
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ภาพประกอบ 4 แผนภมิูแสดงคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาก่อนการทดลอง 
ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยจ าแนกเป็นรายดา้น 

ตาราง 6 การเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา           
หลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคุม จ าแนกเป็นรายดา้น 

ความมีน า้ใจนกักีฬา 
กลุม่ทดลอง กลุม่ควบคมุ 

t p 
Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 3.83 0.14 2.89 0.37 14.84* <.001 
2. ดา้นความยติุธรรม 3.66 0.17 2.75 0.27 17.61* <.001 
3. ดา้นความสามคัคี 3.56 0.15 2.66 0.24 19.53* <.001 
4. ดา้นความรบัผิดชอบ 3.65 0.21 2.90 0.37 10.86* <.001 
5. ดา้นความมีระเบียบวินยั 3.68 0.22 2.95 0.31 11.96* <.001 

ผลรวมทกุดา้น 3.68 0.08 2.83 0.08 45.18* <.001 
 

 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

จากตาราง 6 พบว่า ผลรวมของค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
ความมีน ้าใจนักกีฬา หลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.68   
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.08 กลุม่ควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเทา่กบั 2.83 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.08 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน า้ใจนกักีฬาหลงั 
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การทดลองของกลุ่มทดลองแตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองสงูกว่ากลุ่ม
ควบคมุและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 5 ดา้น พบวา่ 

1. ด้านการรูแ้พ้ รู ้ชนะ รูอ้ภัย กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.83  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.14 กลุม่ควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเทา่กับ 2.89 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.37 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย ของนักเรียนกลุ่มทดลองแตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส  าคัญ 
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่คา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั 
ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

2. ดา้นความยุติธรรม กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.66 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.17 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.27 ผลการทดสอบความแตกตา่งทางสถิติพบวา่ ความมีน า้ใจนกักีฬา ดา้นความยติุธรรม 
ของนกัเรียนกลุม่ทดลองแตกต่างกบักลุม่ควบคุมอยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา ดา้นความยุติธรรม ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า  
กลุม่ควบคมุ 

3. ดา้นความสามัคคี กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.56 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.15 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กับ 0.24 ผลการทดสอบความแตกตา่งทางสถิติพบวา่ ความมีน า้ใจนกักีฬา ดา้นความสามคัคี 
ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองแตกต่างกับกลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา ดา้นความสามัคคี ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า  
กลุม่ควบคมุ 

4. ด้านความรับผิดชอบ กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.65 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.90 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.37 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นความรบัผิดชอบ ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองแตกต่างกับกลุม่ควบคมุ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 โดยพบว่าคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา ดา้นความรบัผิดชอบ ของนกัเรยีน
กลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

5. ด้านความมีระเบียบวินัย กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.68  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.22 กลุม่ควบคมุมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเทา่กับ 2.95 สว่นเบี่ยงเบน
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มาตรฐานเท่ากับ 0.31 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ความมีน ้าใจนักกีฬา  
ดา้นความมีระเบียบวินยั ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองแตกต่างกบักลุม่ควบคุม อย่างมีนยัส  าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา ดา้นความมีระเบียบวินัย  
ของนกัเรยีนกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 แผนภมิูแสดงคา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา หลงัการทดลองสปัดาหท่ี์ 
8 ของกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ โดยจ าแนกเป็นรายดา้น 

 

ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบทักษะวอลเลยบ์อล
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือและของ
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ โดยใช้การทดสอบค่าที 

ตาราง 7 การเปรยีบเทียบคา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะวอลเลยบ์อล  
หลงัการทดลองระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 

ทกัษะวอลเลยบ์อล Mean S.D. t p 
ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง     

กลุม่ทดลอง 2.48 0.51 2.20* 0.03 กลุม่ควบคมุ 2.20 0.61 
ทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน     

กลุม่ทดลอง 2.20 0.65 2.32* 0.02 กลุม่ควบคมุ 1.90 0.50 
ทกัษะการเสริฟ์     

กลุม่ทดลอง 2.00 0.75 2.27* 0.02 กลุม่ควบคมุ 1.65 0.62 
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ตาราง 7 (ตอ่) 

ทกัษะวอลเลยบ์อล Mean S.D. t p 
ผลรวมทกุทกัษะ     

กลุม่ทดลอง 2.23 0.40 
3.15* <.001 

กลุม่ควบคมุ 1.92 0.47 

* มีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 7 พบว่า ผลรวมของค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะ
วอลเลยบ์อล หลงัการทดลอง ของกลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.23 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.40 กลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 1.92 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.47 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติ พบว่า ทกัษะวอลเลยบ์อลของกลุม่ทดลอง
แตกต่างกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนน
ทักษะวอลเลยบ์อลของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 3 ดา้น 
พบวา่ 

1. ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.20 
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 ผลการทดสอบความแตกตา่งทางสถิติพบวา่ ทกัษะการเลน่
ลกูสองมือล่างของกลุ่มทดลองแตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยพบวา่ คา่เฉลี่ยของคะแนนทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคุม 

2. ทักษะการเล่นลูกสองมือบน หลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.90  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ผลการทดสอบความแตกตา่งทางสถิติพบวา่ ทกัษะการเลน่
ลูกสองมือบนของกลุ่มทดลองแตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยพบวา่ คา่เฉลี่ยของคะแนนทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

3. ทักษะการเสิรฟ์ หลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.00  
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 และกลุม่ควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.65 สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.62 ผลการทดสอบความแตกต่างทางสถิติพบว่า ทักษะการเสิรฟ์ของกลุ่ม
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ทดลองแตกต่างกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่าค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทกัษะการเสริฟ์ของกลุม่ทดลองสงูกวา่กลุม่ควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 6 แผนภมิูแสดงคา่เฉลี่ยของคะแนนทกัษะวอลเลยบ์อล หลงัการทดลองสปัดาหท่ี์ 8  

ระหวา่งกลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ 
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บทที่ 5  
บทย่อ สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

บทย่อ 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

เพื่อศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือท่ีมีต่อความมีน า้ใจนกักีฬา
และทกัษะวอลเลยบ์อลของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งในการท าวิจัย ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 1 โรงเรยีน คือ นกัเรียน

โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน ์ส  านักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ท่ีเรียนวิชาวอลเลย์บอล  
ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 6 หอ้งเรยีน และใชว้ิธีการสุม่อยา่งงา่ย ดว้ยวิธีการ
จับฉลากจ านวน 2 ห้องเรียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ท่ีได้ร ับ 
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือ และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน จ านวน 40 คน ท่ีได้รบั 
การจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แผนการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือ  
2. แบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬา 
3. แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของจารุวรรณ  ยองจา 

การวิเคราะหข้์อมูล 
1. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาภายในกลุ่มตัวอย่าง 

ก่อนและหลงัการทดลองของนักเรียนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือ 
และของนกัเรยีนกลุม่ควบคมุท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบปกติ โดยใชก้ารทดสอบคา่ที 

2. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาและคะแนนทักษะ
วอลเลย์บอลระหว่างกลุ่มตัวอย่าง หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้ร ับการจัด  
การเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือ และของนกัเรียนกลุม่ควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา
แบบปกติ โดยใชก้ารทดสอบคา่ที 

สรุปผล 
ผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความมีน า้ใจนักกีฬาและทักษะ

วอลเลยบ์อลของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งันี ้
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1. ผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา  
ของกลุม่ทดลอง ก่อนการทดลองมีคา่ฉลี่ยของคะแนนเทา่กับ 2.88 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กับ 
0.12 หลงัการทดลองมีคา่เฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 3.68 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.08 ของ
กลุม่ควบคุม ก่อนการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.84 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.97 หลงัการทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.83 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.08 และ
ผลรวมค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทกัษะวอลเลยบ์อล หลงัการทดลองของ
กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 2.23 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 และกลุ่ม
ควบคมุ มีคา่เฉลี่ยของคะแนนเทา่กบั 1.92 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.47 

2. กลุม่ทดลองมีน า้ใจนกักีฬา หลงัการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลองอย่างมี
นัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาของกลุ่ม
ทดลอง หลงัการทดลอง (Mean = 3.68, S.D. = 0.08) สูงกว่าก่อนการทดลอง (Mean = 2.88, 
S.D. = 0.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า กลุ่มทดลอง หลงัการทดลองแตกต่างกับก่อน 
การทดลองทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย, ดา้นความยุติธรรม, ดา้นความสามัคคี, 
ด้านความรับผิดชอบและด้านความมีระเบียบวินัย  อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ทดลอง หลงัการทดลอง (Mean = 
3.83, 3.66, 3.56, 3.68 และ 3.68, S.D. = 0.14, 0.17, 0.15, 0.21 และ 0.22 ตามล าดบั) สงูกว่า
ก่อนการทดลอง (Mean = 3.10, 2.90, 2.78, 2.80 และ 2.83, S.D. = 0.21, 0.16, 0.21, 0.28 และ 
0.20 ตามล าดบั) 

3. กลุ่มควบคุมมีน า้ใจนักกีฬา หลังการทดลองไม่แตกต่างกับก่อนการทดลอง  
แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุ่มควบคุมหลังการทดลองแตกต่างกับก่อนการทดลอง
จ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยัและดา้นความยุติธรรม อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ควบคมุ หลงัการทดลอง 
(Mean = 2.89 และ 2.75, S.D. = 0.37 และ 0.27) สูงกว่าก่อนการทดลอง (Mean =  2.98 และ 
2.83, S.D. = 0.34 และ 0.23)  

4. หลงัการทดลองสปัดาหท่ี์ 8 กลุม่ทดลองมีน า้ใจนกักีฬาแตกต่างกับกลุม่ควบคุม
อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ คา่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่
ทดลอง (Mean = 3.68, S.D. = 0.08) สูงกว่ากลุ่มควบคุม (Mean = 2.83, S.D. = 0.08) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ กลุม่ทดลองหลงัการทดลองแตกตา่งกบักลุม่ควบคมุทัง้ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย, ดา้นความยุติธรรม, ดา้นความสามัคคี, ดา้นความรบัผิดชอบและ 
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ดา้นความมีระเบียบวินัย อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการทดลองของกลุม่ทดลอง (Mean = 3.83, 3.66, 3.56, 3.65 และ 3.68, 
S.D. = 0.14, 0.17, 0.15, 0.21 และ 0.22 ตามล าดบั) สงูกวา่กลุม่ควบคุม (Mean = 2.89, 2.75, 
2.66, 2.90 และ 2.95, S.D. = 0.37, 0.27, 0.24, 0.37 และ 0.31 ตามล าดบั) 

5. หลงัการทดลองสปัดาหท่ี์ 8 กลุ่มทดลองมีทักษะวอลเลยบ์อลแตกต่างกับกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทกัษะวอลเลยบ์อล
ของกลุม่ทดลอง (Mean = 2.23, S.D. = 0.40) สงูกว่ากลุม่ควบคุม (Mean = 1.92, S.D. = 0.47) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า กลุม่ทดลองหลงัการทดลองแตกตา่งกับกลุม่ควบคุมทัง้ 3 ทกัษะ 
ไดแ้ก่ ทักษะการเล่นลูกสองมือล่าง ทักษะการเล่นลูกสองมือบน และทักษะการเสิรฟ์  อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทกัษะวอลเลยบ์อลหลงัการทดลอง
ของกลุ่มทดลอง (Mean = 2.48, 2.20 และ 2.00, S.D. = 0.51, 0.65 และ 0.75 ตามล าดับ)  
สงูกวา่กลุม่ควบคมุ (Mean = 2.20, 1.90 และ 1.65, S.D. = 0.61, 0.50 และ 0.62 ตามล าดบั) 

อภปิรายผล 
การศกึษาผลของการจดัการเรียนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือท่ีมีต่อความมีน า้ใจนกักีฬาและ

ทกัษะวอลเลยบ์อลของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งันี ้
ประการท่ี 1 การศึกษาผลของการจัดการเรยีนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือท่ีมีต่อความมี

น า้ใจนกักีฬาของนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการวิเคราะหค์า่เฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจ
นกักีฬา ก่อนและหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือ 
พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรยีนรูพ้ลศึกษา
แบบร่วมมือหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สอดคลอ้งตามสมมติฐานของการวิจัยข้อท่ี 1 ท่ีว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬา 
ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลงัการทดลองดีกว่าก่อนการทดลอง ทัง้นีเ้น่ืองจากการจัดการเรียนรู ้ 
แบบรว่มมือสง่เสริมใหผู้เ้รียนไดมี้การท างานรว่มกันเป็นทีม โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ท าใหผู้เ้รียน
เกิดคุณลกัษณะท่ีดีและมีคุณสมบติัของความมีน า้ใจนกักีฬา ตรงกับค ากล่าวของจอหน์สนัและ
จอห์นสัน (Johnson; & Johnson, 1991, น. 31-37) ได้สรุปว่า การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ 
มีองคป์ระกอบท่ีส  าคญั 5 ประการ ดงันี ้1) ความเก่ียวขอ้งสมัพนัธ์กนัในทางบวกเป็นการท าใหเ้กิด
การพึ่งพาทรพัยากรหรือขอ้มูลและท าใหเ้กิดการพึ่งพาเชิงบทบาทของสมาชิก 2) การมีปฏิสมัพนัธ์
ท่ีส่งเสริมกันระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มเป็นการเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนช่วยเหลือกันมีการติดต่อ
สมัพนัธก์นัการอภิปรายแลกเปลี่ยนความรู ้ความคิด การอธิบายใหส้มาชิกในกลุม่ไดเ้กิดการเรยีนรู ้
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3) ความรบัผิดชอบของสมาชิกแตล่ะบุคคลเป็นความรบัผิดชอบในการเรยีนรูข้องสมาชิกแตล่ะคน 
โดยตอ้งท างานท่ีไดร้บัมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 4) การใชท้กัษะการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและทกัษะการท างานกลุม่ย่อยการมีทกัษะทางสงัคมเพื่อใหส้ามารถท างานรว่มกับผูอ่ื้นได้
อยา่งมีความสขุ 5) กระบวนการท างานของกลุม่เป็นกระบวนการเรยีนรูข้องกลุม่โดยผูเ้รียนจะตอ้ง
เรียนรูจ้ากกลุ่มให้มากท่ีสุดมีความร่วมมือทัง้ด้านความคิด การท างาน และความรบัผิดชอบ
รว่มกันจนสามารถบรรลเุป้าหมายได ้ท่ีตรงกับลกัษณะของบุคคลท่ีมีน า้ใจนกักีฬา ดังท่ี ฉัตรชัย  
เฉลิมอิสระ (2525, น. 6) กล่าวว่า น า้ใจนกักีฬา หมายถึง คุณธรรมขอ้หนึ่งซึ่งสามารถปลกูฝังให้
เกิดในตัวบุคคล ไดแ้ก่ การรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัยและยังรวมถึงการต่อสูแ้ละการแข่งขนัดว้ยวิธีของ
ทางการกีฬาอย่างเต็มความสามารถ เคารพในกติกาและยอมรบัค าตัดสินของผูต้ัดสินโดยไม่ มี 
ขอ้โต้แย้ง การไม่เห็นแก่ตัว ความยุติธรรม บังคับใจตนเองให้ประพฤติตนด้วยกาย วาจา ใจ 
จะเห็นได้ว่า เม่ือนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือจะท าให้นักเรียน  
แสดงพฤติกรรมความมีน ้าใจนักกีฬามากกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
สภุกิจ  วิรยิะกิจ (2557) ไดศ้กึษาผลของการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือท่ีมีตอ่ความมีน า้ใจ
นกักีฬาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจ
นกักีฬาของนกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือหลงัการทดลองและ
ก่อนการทดลอง มีความแตกต่างกันโดยมีพัฒนาการเพิ่มขึน้ ซึ่งเม่ือพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนน 
ความมีน า้ใจนักกีฬาในรายดา้นทัง้ 5 ดา้น พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนักกีฬาของ
นกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือหลงัการทดลองสงูกว่าก่อน 
การทดลองในแตล่ะดา้น สามารถวิเคราะหไ์ดด้งันี ้

ดา้นการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือมีผลต่อความมีน า้ใจ
นักกีฬา ด้านการรูแ้พ้ รูช้นะ รูอ้ภัย โดยการจัดการเรียนรูมี้การส่งเสริมให้นักเรียนไดเ้ล่นกีฬา
วอลเลยบ์อลตามกฎกติกา มารยาท รูจ้ักการกลา่วขอโทษ และแสดงความยินดีตอ่ชยัชนะของทีม
คู่แข่ง มีการชมเชยและให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน ทั้งนี ้เป็นเพราะผู้วิจัยใช้การจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือโดยใชเ้กมสองมือพิชิตชยัในการแข่งขนัเลน่ลกูสองมือลา่งเหนือศีรษะเพื่อใหน้กัเรียน
เกิดการยอมรบัในผลการตัดสินหลังจากแข่งขันเสร็จ ตรงกับค ากล่าวของ พีระพงศ์  บุญศิร ิ 
(2536, น. 110) ไดก้ลา่วถึงความมีน า้ใจนกักีฬาว่าประกอบไปดว้ยค า 3 พยางค ์คือ รูแ้พ้ รูช้นะ  
รูอ้ภยั เป็นการรูจ้กัประมาณในความสามารถของตนวา่ไม่สามารถทดัเทียมคู่ตอ่สูท้ัง้ในดา้นบุคคล
และทีม มีความสามารถเหนือคูต่่อสู ้ซึ่งมาจากความพรอ้มทัง้บุคคลและทีม ความถ่ีในการฝึกซอ้ม  
เม่ือสามารถชนะได้ก็จะไม่เย้ยหยันดูถูกหรือเหยียดหยามฝ่ายแพ้ทั้งทางร่างกายและวาจา 
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มีการใหก้ าลงัใจซึ่งกนัและกันตามความเหมาะสม การยอมรบัคูต่อ่สูใ้นการแขง่ขนัถา้ขาดคู่แข่งขนั
และกรรมการผู้ตัดสิน การแข่งขันกีฬาก็จะไม่เกิดขึน้  และค ากล่าวของ จรวยพร ธรณินทร ์ 
(2534, น. 22 -26) กล่าวว่า ความมีน า้ใจนักกีฬาเด็กควรได้รบัการปลูกฝังให้เป็นคนสุภาพ  
มีน า้ใจโอบอ้อมอารี  รูแ้พ้ รูช้นะ ไม่เหยียดหยามฝ่ายตรงขา้มเม่ือชนะ ไม่เสียใจเม่ือพ่ายแพ ้ 
รูธ้รรมชาติของกีฬาดีว่าต้องมีชนะ มีแพ้ หรือเสมอกัน เป็นผลติดตามมาจากการลงแข่งขัน  
การแพ้ชนะนีไ้ม่เกิดขึน้กับฝ่ายเขาก็ต้องเกิดขึน้กับฝ่ายเรา เราจึงตอ้งไม่มีจิตใจท่ีอ่อนแอหรือ
หวั่นไหวในการเล่นตอ้งฝึกกล่าวค าว่า “ขอโทษ” “ขอบคุณ” และ “ไม่เป็นไร” ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์
ความดีงามของ “น า้ใจคนไทย” และยงัตรงกบัการแบง่พฒันาการทางจริยธรรมเด็กของโคลเบอรก์ 
(Kohlberg, 1969) ท่ีไดแ้บ่งขัน้พัฒนาการทางจริยธรรมไว ้6 ขัน้ โดยพฤติกรรมการรูแ้พ ้รูช้นะ  
รูอ้ภัย อยู่ในระดับก่อนเกณฑ ์ขัน้ท่ี 2 คือ ยอมท าเพื่อให้ไดร้างวัล ให้ไดร้ ับในสิ่งท่ีตนเองพอใจ  
เริ่มรูจ้ักการแลกเปลี่ยนแบบเด็กๆ คือ เขาท ามาฉันตอ้งท าไปเขาใหฉ้ัน ฉันตอ้งใหเ้ขาตอบแทน  
เป็นตน้ จริยธรรมขัน้นีจ้ะเนน้การตอ้งการไดร้บัค าชมเชยและรางวลัมากกว่าการไดร้บัการลงโทษ 
ซึ่งแสดงใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย ของนักเรียนดังกล่าว สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
วุฒินันท ์ ศรีแถลง (2557) ไดศ้ึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬารกับี ้
ฟุตบอลเพื่อพัฒนาความมีน ้าใจนักกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การจัด  
การเรียนรู ้ในขั้นน าไปใช้เป็นขั้นท่ีพัฒนาความมีน ้าใจนักกีฬาในด้านรู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย  
มีการสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเลน่รกับีฟุ้ตบอลตามกฎกติกา และมารยาทในการเลน่ เนน้ย า้ถึงการแสดง
มารยาทสม ่าเสมอและชมเชยนักเรียนท่ีแสดงพฤติกรรมรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย เป็นผลใหมี้ค่าเฉลี่ย  
หลงัการทดลองดา้นรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภยั สูงขึน้กว่าก่อนการทดลอง และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ดนัย ดวงภุมเมศร ์(2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนพลศึกษาเพื่อพัฒนา
กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณาญาณและความมีน า้ใจนกักีฬาของนักเรียนระดบัประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบว่า การน าวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบรว่มมือกนัเรยีนรูมี้สว่นช่วยท าใหผู้เ้รียน
รบัรูถ้ึงเป้าหมายของการเรียนการสอนและแสดงพฤติกรรมไดต้ามวัตถุประสงคข์องการเรียน  
การจัดกิจกรรมท่ีท าใหผู้เ้รียนไดร้บัประสบการณ์ทางสงัคมเป็นผลท าใหผู้เ้รยีนเกิดการเรยีนรูแ้ละ
ปรบัตวัตามกฎเกณฑข์องสงัคมมีพฒันาการทางจรยิธรรมและความมีน า้ใจสงูขึน้  

ดา้นความยุติธรรม การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือมีผลต่อความมีน า้ใจนักกีฬา 
ดา้นความยติุธรรมท่ีสอนใหน้กัเรียนรูจ้กัความเสมอภาค ไม่ล  าเอียง มีเหตมีุผล เคารพในการตดัสิน 
โดยมีครูเป็นแบบอย่าง ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจัยใชก้ารจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือโดยใชเ้กมสองมือ
เหนือศีรษะท่ีนกัเรียนจะท าการแข่งขนัการเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะมีการก าหนดเงื่อนไขเวลา
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โดยท่ีมีเกณฑค์ะแนนเป็นตวัตดัสินผลการแข่งขนัท าใหน้กัเรียนเกิดการเรยีนรูถ้ึงคุณลกัษณะของ
ความยุติธรรมจากการแข่งขัน ดังค ากล่าวของ ถนอม  กลิ่นจันทรห์อม (2541) ได้กล่าวไวว้่า  
การปลกูฝังคุณธรรมใหแ้ก่นกักีฬาไวว้่า การกีฬาจะพฒันาคุณธรรมใหแ้ก่ผูเ้ลน่ทางดา้นทางกาย
ทางใจ ทางดา้นความประพฤติ ความรบัผิดชอบและการช่วยเหลอืผูอ่ื้น การท่ีจะปลกูฝังใหแ้ก่ผูเ้ลน่
กีฬาเป็นประจ า ครูหรือผูฝึ้กสอนกีฬาอบรมสั่งสอนสิ่งท่ีดีและถูกตอ้ง เนน้ตวัอย่างท่ีดีใหเ้ด็กเห็น  
ไม่ยุยงให้เล่นผิดกติกาหรือให้เด็กเล่นกีฬาเพื่ อชัยชนะอย่างเดียวแต่ควรเน้นให้เล่นกีฬา  
อย่างยุติธรรม รูจ้ักสามัคคี และค ากลา่วของ จรวยพร ธรณินทร ์(2534, น. 22 -26) ไดก้ลา่วไวว้่า  
ความยติุธรรม ไม่เอาเปรียบ ใชก้ลโกงผูอ่ื้น เช่ือฟังผูต้ดัสิน ปฏิบติัตามค าชีข้าด ยึดถือหลกัเหตุผล
และความเป็นจริง ยอมรบัผลการกระท าท่ีไดท้  าไปแลว้และน าไปแก้ไขในบรรดาคุณธรรมท่ีได้ 
จากการเล่นกีฬานั้น อาจนับได้ว่า “น ้าใจนักกีฬา” เป็นคุณธรรมในภาพรวมท่ีเป็นจุดเด่น 
ท่ีสุดส  าหรับคุณธรรมท่ีพึงเน้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ธนายุทธ  จิตรหาญ (2558) ไดศ้ึกษาผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใชกี้ฬาลาครอสท่ีมีต่อ
สมรรถภาพทางกายท่ีสมัพันธ์กับทักษะและความมีน า้ใจนักกีฬาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ผลการวิจัยพบว่า การอธิบายสาธิตและการฝึกหัดเป็นขัน้ท่ีช่วยพัฒนาความมีน า้ใจ
นกักีฬาดา้นความยุติธรรมโดยผูเ้รยีนมีสว่นรว่มในการตดัสินการแขง่ขนัการยอมรบัผลการแข่งขนั 
จึงเป็นผลให้ค่าเฉลี่ยความมีน ้าใจนักกีฬาด้านความยุติธรรมหลังการทดลองสูงกว่าก่อน  
การทดลอง  

ดา้นความสามัคคี การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือมีผลต่อความมีน า้ใจนักกีฬา 
ด้านความสามัคคีท่ีทุกคนในทีมมีส่วนช่วยให้เกิดความเข้าใจ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นและประสบการณซ์ึ่งกนัและกนัท าใหน้กัเรยีนเกิดการเรยีนรูพ้ฤติกรรมของผูอ่ื้นเรียนรู ้
ท่ีจะปรบัตัวใหส้ามารถท างานร่วมกับผูอ่ื้นไดดี้ยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจัยใชก้ารจัดการเรียนรู ้
แบบรว่มมือโดยใชเ้กมอันเดอรอ์อ้มหลกัท่ีนกัเรยีนท าการแข่งขนัเลน่ลกูสองมือลา่งในรูปแบบทีม  
ท่ีตอ้งท าการวางแผน การประสานกันในระหว่างแข่งขนัท าใหเ้กิดความสามัคคีขึน้ในแต่ละทีม  
ดงัพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช ความว่า การกีฬานัน้ยอ่ม
เป็นท่ีทราบกันอยู่โดยทั่วไปแลว้วา่เป็นปัจจัยในการบริหารรา่งกายใหแ้ข็งแรง และฝึกอบรมจิตใจ
ใหผ้่องแผว้ ร่าเริง รูจ้ักแพ้และชนะ ไม่เอารดัเอาเปรียบกัน มีการใหอ้ภัยซึ่งกันและกัน สามัคคี  
กลมเกลียวกันอย่างท่ีเรียกกันว่าน า้ใจนกักีฬา รวมความว่า ผลของกีฬาคือผลทางรา่งกายและ
จิตใจ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ฮอรร์อคส ์(สดใส ยาทองใชย, 2540, น. 19-20; อ้างอิงจาก 
Horrocks, 1978: 344-358) ได้ท  าการศึกษาเรื่องการส่งเสริมความมีน า้ใจนักกีฬาและการมี
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เหตุผลเชิงจริยธรรมในระหว่างท่ี เรียนและแข่งขันกีฬาในโรงเรียนโดยอาศัยแนวคิดเก่ียวกับ 
การพฒันาเหตผุลเชิงจรยิธรรม 6 ชัน้ ของโคลเบอรก์ เป็นพืน้ฐาน ไดท้  าการศกึษา ดงันี ้1) ก าหนด
สถานการณ์ท่ีเป็นปัญหาในการเล่นกีฬาหรือเล่นเกมต่างๆ แล้วให้เด็กอภิปรายแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 2) การให้คะแนนลักษณะท่ีแสดงออกของความมีน ้าใจนักกีฬา 
ในระหวา่งท่ีมีการแขง่ขนัในทีมของตนเอง ถ้าไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนดไวจ้ะใหมี้การแกต้วั
ใหม่จนกว่าจะไดค้ะแนนตามเกณฑ์ จึงจะไปท าการแข่งกับทีมอ่ืนได้พรอ้มทัง้ใหส้มาชิกในทีม
วิพากษ์วิจารณ์จุดอ่อนของทีมตนเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องผลปรากฏว่าท าให้การแข่งขันภายใน
โรงเรยีนด าเนินไดด้ว้ยดีปราศจากขอ้ขดัแยง้และผูเ้ลน่มีความส านกึในการมีน า้ใจนกักีฬามากขึน้  

ดา้นความรบัผิดชอบ การจัดการเรยีนรูแ้บบรว่มมือมีผลต่อความมีน า้ใจนกักีฬา 
ดา้นความรบัผิดชอบ นกัเรยีนมีการฝึกฝนดว้ยความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และใหค้  าแนะน าแก่เพื่อนในทีม 
มีการดูแลรกัษาความสะอาด จัดเก็บอุปกรณ์การเรียนและความเรียบรอ้ยของสถานท่ี ทัง้นีเ้ป็น
เพราะผูว้ิจัยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ โดยใชเ้กมกระทบฝาท่ีนักเรียนเล่นลูกสองมือบน
กระทบฝาผนังมีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวก าหนด นักเรียนจ าเป็นจะต้องรบัผิดชอบในการฝึก
ปฏิบัติการเล่นลูกสองมือบนกระทบฝาผนังเพื่ อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการแข่งขัน  
ซึ่งพฤติกรรมของนักเรียน  ตรงกับค ากล่าวของ ดนัย  ดวงภุมเมศร์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า  
ความมุ่งมั่นตั้งใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความผูกพันด้วยความพากเพียร และความละเอียด
รอบคอบ ยอมรบัผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อใหบ้รรลุผล ส  าเร็จตามความมุ่งหมาย 
ในงานท่ีได้ร ับมอบหมายโดยเน้นท่ีความเอาใจใส่ต่อการเรียน มีความเคารพต่อกฎกติกา 
การแขง่ขนัมีอารมณห์นกัแนน่เม่ือเผชิญกบัภาวะความกดดนัขณะเลน่กีฬาหรือแข่งขนั รูจ้กัปฏิบติั
หน้าท่ีท่ีตนเองได้รบัมอบหมายในการเล่นหรือแข่งขันกีฬาให้ดีท่ีสุด มีความเพียรพยายาม 
ในการฝึกซ้อมตรงต่อเวลาท่ีครูหรือผู้ฝึกสอนกีฬาก าหนด และต้องการให้นักเรียนยอมรับ 
ในความสามารถของตน ความรบัผิดชอบเป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีครูผูส้อนวิชาพลศึกษาจะตอ้งปลูกฝัง 
ให้นักเรียนโดยการมอบหมายงานให้นักเรียนเป็นกลุ่ม หรือรายบุคคลรับผิดชอบต่างๆ เช่น  
การเตรียมอุปกรณ์ การเก็บ อุปกรณ์ การท าความสะอาดสนามกีฬาหรือห้องเรียนพลศึกษา 
 เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ นนัทกา  จิรานนัท ์(2551) ไดศ้ึกษาผลของการใชโ้ปรแกรม
พัฒนาคุณลกัษณะดา้นความสามัคคี ความรบัผิดชอบ ความมีน า้ใจและความกลา้แสดงออก  
ท่ีมีต่อความส าเร็จในการท ากิจกรรมกลุ่มของนักเรียนประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการวิจัยพบว่า  
หลังการเข้าร่วมโปรแกรมนักเรียนมีคะแนนพฤติกรรมการท างานกลุ่มด้านความสามัคคี  
ความรบัผิดชอบ ความมีน า้ใจและความกลา้แสดงออกสูงกว่าก่อนเขา้ร่วมโปรแกรม เน่ืองจาก  
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การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นพูดคุย อธิบายถึงสิ่งต่างๆ ท่ีไดเ้รียนรูอ้ย่างอิสระ
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนเกิดความรูแ้ละความคิดท่ีดีในเรื่องคณุลกัษณะดา้นความรบัผิดชอบ  

ดา้นความมีระเบียบวินัย การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือมีผลต่อความมีน า้ใจ
นกักีฬา ดา้นความมีระเบียบวินยั นกัเรียนมีความตรงต่อเวลาในการมาเรยีน มีการเขา้แถวอย่าง
เป็นระเบียบ การจัดเตรียมอุปกรณ์ส  าหรบัการเรียนเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ยพรอ้มส  าหรับ  
การเรียน ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูว้ิจัยใช้การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือโดยใช้เกมพุ่งสูเ่ป้า ท่ีนกัเรียนจะ
ปฏิบติัในการเสิรฟ์บอลใหล้งเป้าหมายท่ีก าหนด ซึ่งทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎกติกา เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายของการแข่งขนั ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวตรงกับค ากลา่วของ ดนัย  ดวงภุมเมศร ์(2553)  
ไดก้ลา่วไวว้่า การควบคุมความประพฤติปฏิบติัใหถู้กตอ้งเหมาะสมกับจรรยามารยาท ขอ้บังคับ 
ขอ้ตกลง กฎหมายและศีลธรรม ครูพลศึกษาตอ้งปลกูฝังใหน้ักเรียนรูจ้ักการแต่งกายอย่างเป็น
ระเบียบ ถูกต้องตามท่ีโรงเรียนก าหนด รักษาความสะอาดของสถานท่ีเรียน อุปกรณ์ และ  
สนามกีฬา เช่ือฟังระเบียบท่ีครูก าหนดปฏิบติัตามกฎกติกาท่ีเลน่ รูจ้กัการเขา้แถว การเดิน การวิ่ง  
อย่างเป็นระบบหมู่พวก ใชว้าจาอย่างสภุาพเรยีบรอ้ยทัง้ในและนอกสนามกีฬา รูจ้ักควบคุมจิตใจ
และอารมณ์ใหอ้ยู่ในกรอบท่ีดีงาม ถึงแมจ้ะไดร้บัการยั่ วยุจากสิ่งเรา้ภายนอกต่างๆ นานาก็ตาม 
ความเป็นผูมี้ระเบียบวินยันัน้ครูผูส้อนวิชาพลศกึษาจะตอ้งปลกูฝังใหเ้กิดขึน้กบันกัเรยีนเป็นอันดบั
แรกในการเรียนการสอน เพราะว่าระเบียบวินัยนีจ้ะมีผลต่อการปลูกฝังดา้นอ่ืนๆ ต่อไป ดังนั้น 
ก่อนท่ีจะสอนเนือ้หาตามจุดประสงคก์ารเรียนรูค้รูผูส้อนตอ้งฝึกระเบียบต่างๆ เช่น การเขา้แถว 
ระเบียบแถว การเบิกการเก็บอุปกรณ์พลศึกษา การจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน และการตรงต่อเวลา   
เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วุฒินนัท ์ ศรแีถลง (2557) ไดศ้ึกษาผลของการจดัการเรียนรู ้
พลศกึษาโดยใชกิ้จกรรมกีฬารกับีฟุ้ตบอลเพื่อพฒันาความมีน า้ใจนกักีฬาของนกัเรยีนมธัยมศกึษา 
ผลการวิจัยพบว่า การปลูกฝังความมีน า้ใจนักกีฬาด้วยการอภิปรายเก่ียวกับคุณลกัษณะของ  
ความมีระเบียบวินยั การจัดแถวเป็นระเบียบหรอืเขา้แถวตามกลุ่ม การฟังค าชีแ้จงจากครูผูส้อน  
การปฏิบติักิจกรรมอย่างพรอ้มเพรยีง ท าใหน้กัเรียนเกิดการพฒันาดา้นความมีระเบียบวินยัสงูขึน้
กวา่ก่อนการทดลอง 

ประการท่ี 2 การศกึษาผลของการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือท่ีมีตอ่ความมีน า้ใจ
นักกีฬาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิเคราะหค์่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจ
นักกีฬา หลงัการทดลองของกลุ่มทดลองท่ีได้รบัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือและ 
กลุม่ควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจ
นักกีฬาของกลุ่มทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือ หลงัการทดลองสงูกว่า 
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กลุ่มควบคุมท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ อย่างมีนัยส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สอดคลอ้งตามสมมติฐานของการวิจัยขอ้ท่ี 2 ท่ีว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะวอลเลยบ์อลและ
คะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุม ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก 
การจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีน า้ใจนักกีฬาจากการท างานเป็นทีมท าให้
ผู ้เรียนเกิดการท ากิจกรรมร่วมกันในรูปแบบกลุ่ม จนประสบความส าเร็จ โดยมีการก าหนด
คุณลักษณะของความมีน ้าใจ 5 ด้าน คือ ด้านการรู ้แพ้ รูช้นะ รูอ้ภัย ด้านความยุติธรรม  
ดา้นความสามัคคี ด้านความรบัผิดชอบ และด้านความมีระเบียบวินัย ซึ่งท าให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการท างานกลุ่มและเห็นความส าคัญของการท างานร่วมกันเพื่ อความส าเร็จ  
ดงัค ากล่าวของ วรศกัด์ิ  เพียรชอบ (2548) ไดก้ลา่วว่า น า้ใจนักกีฬาเป็นน า้ใจท่ีประกอบไปด้วย
คณุธรรมท่ีส  าคญัและจ าเป็นอย่างยิ่งอย่างหนึ่งท่ีเป็นพืน้ฐานท่ีจะช่วยใหบุ้คคลสามารถมีชีวิตอยู่
รว่มกันในสงัคมไดอ้ย่างปกติสขุ เป็นหลกัหรอืคุณธรรมท่ียึดถือปฏิบติัในการการอยู่รว่มกันไดแ้ก่ 
ยินดีท่ีจะปฏิบติัตาม กฎระเบียบ ขอ้บังคบั มีความรกัความสามัคคี เอือ้เฟ้ือเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน
เลน่ดว้ยชัน้เชิงของการกีฬาดว้ยความสามารถ ใหเ้กียรติยอมรบัค าตดัสินของผูต้ดัสิน ถา้แพห้รือ
ชนะก็ไม่แสดงออกนอกหนา้มากจนเกินไป เลน่กีฬาตามอุดมคติของการเลน่กีฬาอยา่งแทจ้รงิโดย
ไม่หวังผลตอบแทนอย่างอ่ืน นอกจากความสนุกสนานและสุขภาพอนามัยท่ีเกิดขึน้จากการเล่น
กีฬาเป็นท่ีตัง้เทา่นัน้ และค ากลา่วของ กลิ่นประทมุ แสงสรุะ (2549) ท่ีไดเ้สนอแนวทางการปลกูฝัง
ความมีน า้ใจไวว้า่ ควรปลกูฝังน า้ใจนกักีฬาเม่ือมีโอกาสหรอืจังหวะท่ีเหมาะสม ควรปลกูฝังน า้ใจ
นกักีฬาใหก้ับเด็กทุกคนไม่เลือกเฉพาะบางคนแตค่วรเป็นไปอย่างถว้นหน้า กีฬาท่ีจะช่วยปลกูฝัง
น า้ใจนกักีฬาไดดี้ท่ีสดุ คือ กีฬาประเภททีมกีฬาประเภทศิลปะการตอ่สูจ้ะเนน้ความสขุุม อ่อนนอ้ม 
การเคารพครูอาจารย ์การน าศิลปะการต่อสูไ้ปใชใ้นทางท่ีดี การมีน า้ใจนกักีฬาควรมีการปลกูฝัง
ทุกครัง้ท่ีมีการฝึกกีฬาทุกวันทุกเวลา ทุกสถานท่ี ไม่เฉพาะในเกมกีฬาเท่านัน้เด็กจะตอ้งเรียนรู ้
ความมีน า้ใจนกักีฬาจากผูใ้กลชิ้ดและผูใ้หญ่เด็กควรไดร้บัการฝึกฝนความมีน า้ใจนกักีฬาทัง้จาก
ประสบการณ์ตรงและโดยอ้อมหรือเลียนแบบจากตัวอย่างท่ีดีในสงัคม เป็นตน้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ดนยั ดวงภมุเมศร ์(2553) ไดศ้กึษาการพฒันารูปแบบการเรยีนการสอนพลศกึษาเพื่อ
พัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณและความมีน ้าใจนักกีฬาของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการเรียน  
การสอนพลศึกษาของกลุม่ท่ี 1  กลุม่ท่ี 2 กลุม่ท่ี 3 และกลุม่ท่ี 4 สงูขึน้ อย่างมีนยัส  าคญัทางสถิติ 
ท่ีระดบั .05 ค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบความมีน า้ใจนกักีฬาหลงัการเรียนพลศึกษาของกลุม่ท่ี 2 
สูงกว่ากลุ่ม ท่ี 1 และกลุ่ม ท่ี 4 อย่างมีนัยส  าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และค่าเฉลี่ยคะแนน 
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การทดสอบความมีน า้ใจนักกีฬาหลังการเรียนพลศึกษาของกลุ่มท่ี 3 สูงกว่ากลุ่มท่ี 4 อย่างมี
นยัส  าคญัทางสถิตท่ีระดบั .05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สภุกิจ  วิรยิะกิจ (2557) ไดศ้กึษาผล
ของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความ มีน ้าใจของนักกีฬาของนักเรียนชั้น
ประถมศกึษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ ความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาของ
นกัเรยีนกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือกบันกัเรยีนกลุม่ควบคมุท่ีไดร้บั
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ กลุม่ทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬาหลงั
การทดลองสงูกว่ากลุม่ควบคุม เน่ืองจากการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ ช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนมี
น า้ใจนักกีฬาท าให้ผูเ้รียนไดท้  ากิจกรรมร่วมกันเพื่อให้กลุ่มของตนประสบความส าเร็จและสิ่ง
ส  าคญัท่ีจะช่วยใหก้ลุม่ประสบความส าเรจ็นัน้คือการมีน า้ใจนกักีฬาของทกุคนในกลุม่ 

ประการท่ี 3 การศึกษาผลของการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อทักษะ
วอลเลยบ์อลของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ผลการวิเคราะห์คา่เฉลี่ยของคะแนนการทดสอบ
ทกัษะหลงัการทดลองของกลุม่ทดลองท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูพ้ลศกึษาแบบรว่มมือท่ีมีต่อทกัษะ
วอลเลยบ์อลและของกลุม่ควบคุมท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูพ้ลศึกษาแบบปกติ พบวา่ คา่เฉลี่ยของ
คะแนนทกัษะวอลเลยบ์อลทัง้ 3 ดา้น คือ ทกัษะการเสิรฟ์ ทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน และทกัษะ
การเล่นลูกสองมือล่าง กลุ่มทดลอง ท่ีไดร้บัการจัดการเรียนรูแ้บบร่วมมือ สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
ท่ีไดร้บัการจดัการเรยีนรูแ้บบปกติ อยา่งมีนยัส  าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งตามสมมติฐาน
ของการวิจัยขอ้ท่ี 2 ท่ีว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทกัษะวอลเลยบ์อลและคะแนนความมีน า้ใจนกักีฬา
หลงัการทดลองของกลุม่ทดลองดีกว่ากลุม่ควบคุม ทัง้นีเ้น่ืองมาจากการจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ
ท าใหน้ักเรียนมีการช่วยเหลือกันในการเรียนรู ้และกระตุน้กันในระหว่างการเรียนรูมี้การท างาน
รว่มกันเป็นกลุม่ในลกัษณะของทีมมากกวา่การเรียนรูด้ว้ยตนเองแบบการจัดการเรยีนรูต้ามปกติ 
การจัดการเรียนรูแ้บบรว่มมือจึงเป็นวิธีการจัดการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับวิชาพลศึกษาท าใหเ้กิด 
การเรียนรูง้่ายขึน้ ผู ้เรียนมีความสนุกสนานและมีความน่าสนใจในการเรียน ดังค ากล่าวของ  
กนัเตอร ์ เอลติสและชวาบ (สวุิทย ์ บงึบวั, 2553, น. 74; อา้งอิงจาก  Gunter, Estes; & Schwab, 
1990)  ท่ีกล่าวว่า การท างานโดยการร่วมมือเป็นทักษะทางสังคม ท่ีผู้เรียนได้เรียนรูข้ึน้เม่ือ 
มีการรว่มมือกันในการท างานในครอบครวัและในการท างานอดิเรก ความส าคัญของการเรียนรู  ้
ท่ีจะร่วมมือจะปรับสรา้งประสบการณ์ในโรงเรียนกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือแต่โอกาส 
ในการร่วมมืออย่างสัมพันธ์กันจะเกิดขึน้ได้ในงานการศึกษาของผู้เรียน  และค ากล่าวของ 
ทิศนา  แขมมณี (2551, น. 98 - 105) ท่ีกล่าวว่า การเรียนรูแ้บบร่วมมือเป็นวิธีการท่ีเหมาะสม
วิธีการหนึ่งท่ีนกัเรียนท ากิจกรรมรว่มกันในกลุม่จะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้ลกเปลี่ยนความรูก้ับ
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สมาชิกของกลุม่ไดเ้ป็นอย่างดีซึ่งจะแตกตา่งจากการสื่อสารกบัครู การเรยีนแบบรว่มมือรว่มใจกัน
จึงเริ่มตน้จากการแบง่นกัเรยีนออกเป็นกลุม่ยอ่ยแต่ละกลุม่มีสมาชิกในจ านวนท่ีพอเหมาะ 3-4 คน 
ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ก๊อกฮัน เบรกัตา้ (Gokhan  Bayraktar, 2011, ออนไลน์) ท่ีไดท้  า 
การวิจัยเรื่องผลของการเรียนแบบร่วมมือกับแบบดัง้เดิมท่ีมีต่อผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นกัเรียนและแนวทางการปฏิบติัในชัน้เรยีนยิมนาสติก ผลของการวิจัย พบวา่ วิธีการทางการสอน  
2 วิธี คือแบบร่วมมือกับแบบดั้งเดิมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียนและแนวทาง 
การปฏิบติัในชัน้เรียนยิมนาสติกทกัษะของการปฏิบติัและทักษะทางทฤษฎีของนักเรียนท่ีเขา้รบั
วิธีการแบบรว่มมือพฒันาสงูกว่านักเรียนท่ีเขา้รบัวิธีการแบบดัง้เดิมโดยมีเหตุผลก็คือการเรียนรู ้
ท่ีขึ ้นอยู่กับทั้งการร่วมมือของนักเรียนและการเรียนรู ้ด้วยตนเอง การสอนแบบร่วมมือ  
ประสบความส าเร็จมากกว่ากลุม่ควบคุมอาจเป็นเพราะวา่กลุม่นกัเรยีนท่ีไดร้บัการสอนจะช่วยกัน
และกันในการเรียนรูม้ากขึน้กระตุ้นกันและกันและยังท างานร่วมกันเป็นกลุ่มนอก เหนือจาก 
การประชุมในชัน้เรยีนเพื่อสามารถปฏิบติัไดดี้ยิ่งขึน้แสดงใหเ้ห็นว่าการจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือท า
ให้การเรียนในวิชาพลศึกษามีความสนุกสนานและน่าสนใจมากยิ่งขึน้และยังสอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ วชัรินทร อินทัพ (2557, บทคดัย่อ) ไดศ้ึกษาการจัดการเรียนรูก้ลุม่สาระการเรียนรู ้
สขุศกึษาและพลศกึษาโดยใชรู้ปแบบการจดักิจกรรมการเรยีนการสอนแบบกลุม่รว่มมือทางเทคนิค 
TGT ผลการวิจัยพบว่า นกัเรยีนท่ีเรยีนดว้ยแผนการจักกิจกรรมการเรียนรูแ้บบลุ่มรว่มมือเทคนิค 
TGT มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นการเรียนในรูปแบบกลุ่มและ 
ใชกิ้จกรรมเป็นตวัแข่งขนัระหว่างกลุม่ท าใหเ้กิดความทา้ทายและน่าสนใจ จดัใหผู้เ้รยีนท ากิจกรรม
เด่ียวดว้ยความรบัผิดชอบจนเขา้ใจในสาระส  าคญัของบทเรียนและใหก้ลุม่เป็นตวัช่วยในการสรุป
ความรูใ้นการท ากิจกรรม ช่วยจูงใจใหผู้เ้รียนสนใจ ตัง้ใจและมุ่งมั่นท่ีจะท ากิจกรรมให้ถูกตอ้ง  
เป็นกิจกรรมท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส  าคัญ เปิดโอกาสการเรียนและท างานร่วมกันเป็นกลุ่มอย่างมี
ความสขุ มีการช่วยเหลอืกนัภายในกลุม่ยอมรบัในความสามารถของผูอ่ื้น 

จากผลการวิจัยท่ีได้อภิปรายข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
แบบรว่มมือมีความสมัพนัธต์อ่ความมีน า้ใจท่ีสามารถพฒันาและสง่เสรมิความมีน า้ใจในดา้นตา่งๆ 
เช่น ดา้นการรูแ้พ ้รูช้นะ รูอ้ภัย ดา้นความยุติธรรม ดา้นความสามัคคี ดา้นความรบัผิดชอบและ
ด้านความมีระเบียบวินัย ให้ผู ้เรียนเกิดคุณลักษณะท่ีเหมาะสมต่อการเรียนวิชาพลศึกษา 
นอกจากนีก้ารจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือยังมีความสัมพันธ์กับทักษะวอลเลย์บอล 
ในการพัฒนาทกัษะการเลน่ลูกสองมือลา่ง ทกัษะการเล่นลูกสองมือบน และทกัษะการเสิรฟ์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพใหส้อดคลอ้งกับกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ซึ่งมีกระบวนการ 
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การสอนตามหลักการของ ทิศนา  แขมมณี  (2551, น. 98-105) ประกอบด้วย 1) ขั้นเตรียม   
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือในขั้นนีผู้ ้วิจัยมีการก าหนดกฎ กติกา ในการเรียนคือ 
ใหน้ักเรียนเขา้แถวใหเ้ป็นระเบียบก่อนมีการเลน่เกมและยืดเหยียดกลา้มเนือ้ ซึ่งท าใหน้ักเรียน 
เกิดการพัฒนาในด้านความมีระเบียบวินัย มีความตรงต่อเวลาในการมาเรียน ซึ่งการจัด
กระบวนการเรียนการสอนนี้แตกต่างจากการจัดการเรียนรูแ้บบปกติท่ีครูเป็นผู้ก าหนดและ 
ออกค าสั่งให้นักเรียนเขา้แถวและยืดเหยียดกลา้มเนือ้ 2) ขัน้สอน การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษา 
แบบร่วมมือในขั้นนี ้ผู ้วิจัยอธิบายและสาธิตแบบฝึกทักษะวอลเลย์บอลทีละขั้นตอนจนครบ  
ทุกทกัษะ ซึ่งเป็นหลกัการเดียวกับการจัดการเรยีนรูแ้บบปกติ 3) ขัน้ฝึกปฏิบัติ การจัดการเรียนรู ้
พลศึกษาแบบรว่มมือในขัน้นี ้ผูว้ิจัยมีการจัดกลุ่มนกัเรียนคละความสามารถ คือเก่ง ปานกลาง 
อ่อน แลว้ใหน้กัเรยีนฝึกปฏิบติัทกัษะท่ีครูใหใ้หเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด ตอ้งมีความรบัผิดชอบ
ในหนา้ท่ีของตน มีความมุ่งมั่นตัง้ใจในการฝึกทักษะและในกลุ่มจะตอ้งช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
ในการฝึก มีการวางแผนแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ท าให้สมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคี  
ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานและมีความสุข ซึ่งกระบวนการนีแ้ตกต่า งจากการจัด 
การเรียนรูแ้บบปกติท่ีนกัเรียนมีการจับคู่ในการฝึกทกัษะหรืออาจจะฝึกเป็นกลุม่ตามอัธยาศยั ซึ่ง
นักเรียนจะไม่พบข้อบกพร่องหรือสิ่งท่ีจะต้องพัฒนาในทักษะวอลเลย์บอล  4) ขั้นน าไปใช ้
ในการจัดการเรยีนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือในขัน้นี ้ผูว้ิจัยมีการใหน้กัเรียนเขา้กลุม่บา้นของตนเอง
เพื่อท าการแขง่ขนัในเกมท่ีผูว้ิจัยคิดขึน้ท่ีสอดคลอ้งกับทกัษะท่ีเรียน แลว้แจง้กฎกติกาการแข่งขนั
อย่างชัดเจน ใหน้กัเรียนท่ีมีความสามารถแตกต่างกันเขา้รว่มการแข่งขนั คือ ใหน้กัเรียนกลุม่เก่ง
แขง่ขนักนั กลุม่ปานกลางแขง่ขนักัน กลุม่อ่อนแข่งขนักัน ในขณะท่ีแข่งขนักันถา้มีการท าผิดกติกา
หรอืกีดขวางการแขง่ของเพื่อนใหน้กัเรยีนกลา่วขอโทษ เม่ือท าการแข่งขนัเสร็จใหส้มาชิกแต่ละคน
ของกลุ่มกลบัเขา้กลุ่มบา้นของตนเองและน าคะแนนท่ีตนได้จากการแข่งขันมารวมกันในกลุ่ม 
ของตนเอง กลุม่ไหนไดค้ะแนนสงูสุดเป็นฝ่ายชนะส าหรบักลุ่มท่ีไดค้ะแนนนอ้ยตอ้งยอมรบัและ 
มีการกล่าวช่ืนชมกลุ่มท่ีชนะ ทัง้นีผู้ ้วิจัยได้มีการเนน้ย า้การแสดงมารยาทดังกล่าวทุกครัง้ ซึ่ง
กระบวนการนีแ้ตกต่างจากการจัดการเรยีนรูแ้บบปกติท่ีนกัเรยีนแข่งขนักันโดยใชเ้กมท่ีสอดคลอ้ง
กบัทกัษะท่ีเรยีนไป โดยแบ่งเป็นกลุม่แตไ่ม่คละความสามารถท าใหก้ารพฒันาทกัษะวอลเลยบ์อล
เป็นไปอย่างช้าและการแสดงออกถึงคุณลกัษณะของความมีน า้ใจนกักีฬาไม่เด่นชัด 5) ขัน้สรุป 
การจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือในขั้นนี ้ครูให้นักเรียนเข้าแถวรวมแล้วร่วมกันสรุป 
กิจกรรมท่ีไดจ้ากท าในคาบนี ้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มของตนและ  
น ามาปรบัปรุงแก้ไขในการเล่นครัง้ต่อไป ครูกล่าวชมเชยกลุ่มท่ีชนะและให้ก าลงัใจกลุ่มท่ีแพ ้  
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ครูมอบหมายใหแ้ต่ละกลุ่มน าอุปกรณ์ไปเก็บใหเ้รียบรอ้ย ซึ่งกระบวนการนีแ้ตกต่างจากการจัด 
การเรียนรูแ้บบปกติท่ีครูเป็นผูด้  าเนินการสรุปเนือ้หาท่ีเรียน ขาดการเสริมแรงทางบวกท่ีจะท าให้
นกัเรยีนมีทศันคติท่ีดีตอ่การเลน่วอลเลยบ์อล 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการวิจัยในคร้ังนี ้

1. ความสามารถของนกัเรยีนท่ีมีความแตกตา่งกันจะเป็นปัญหาในการยอมรบัซึ่งกัน
และกนัภายในกลุม่ ผูส้อนจะตอ้งใชห้ลกัจิตวิทยาในการใหน้กัเรียนเกิดการยอมรบักันในกลุม่ดว้ย
ความเต็มใจ 

2. การจัดเวลาในการเรียนรูค้วรแบ่งเวลาใหมี้ความเหมาะสมเพราะเวลาในการจัด
กิจกรรมการเรยีนการสอนพลศกึษาจะใชร้ะยะเวลาเพียง 50-60 นาที เทา่นัน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรน าการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบร่วมมือท่ีมีต่อความมีน า้ใจและทักษะ
วอลเลยบ์อลนกักีฬาไปใชก้บันกัเรยีนระดบัชัน้อ่ืนๆ 

2. ควรมีการศึกษาการจัดการเรียนรูพ้ลศึกษาแบบรว่มมือในรูปแบบของการฝึกฝน
ทกัษะทางกีฬาชนิดกีฬาตา่งๆ ท่ีมีระยะเวลามากกวา่การจดัการศกึษาในชัน้เรยีน  
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มือ
บน

ขา้
มต
าข
่าย
หล
งัเส

น้เ
สริ
ฟ์ 
  

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

6  
เส
ริฟ์
มือ
บน

ขา้
มต
าข
่าย
ลง
หล
งัส
นา
มซ
า้ย
 – 

ขว
า  

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

7  
กา
รเส

ริฟ์
มือ
บน

ขา้
มต
าข
่าย
แบ
บท

ีมม
ี

เป
า้ห
มา
ย 

  

กา
รเส

ริฟ์
มือ
บน

 

10
 

วดั
คว
าม
มีน

 า้ใ
จน
กัก
ีฬา

 
วดั
คว
าม
มีน

 า้ใ
จน
กัก
ีฬา

 
 

 
11

 
ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
ง 

ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
งก
ระ
ทบ

ฝา
ผน
งั 

 
 

12
 

ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

 
ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

กร
ะท
บฝ
าผ
นัง

 
 

 
13

 
ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เส
ริฟ์

 
ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เส
ริฟ์
มือ
ลา่
งแ
ละ
มือ
บน

 
 

 
14

 
กา
รต
ดัส
นิ 

- 
 

 
15
 – 
18

 
กา
รแ
ข่ง
ขนั

 
- 

 
 

19
 

สรุ
ปก
าร
เรีย

น 
- 

 
 

20
 

สอ
บป

ลา
ยภ
าค

 
- 
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โค
รง
สร้

าง
รา
ยว

ิชา
 (ก

ลุ่ม
คว

บค
ุม)

 

กา
รจ
ดัก
าร
เรยี

นรู
พ้ล
ศกึ
ษา
แบ
บป

กติ
 

สัป
ดา

หท์
ี่  

เนื
อ้ห

าว
ิชา

 
กิจ

กร
รม

ทีส่
อน

 
ทกั

ษะ
วอ

ลเ
ลย

บ์อ
ล 

1 
ปร
ะว
ติัว
อล
เล
ยบ์
อล

 
กา
รส
รา้
งค
วา
มค
ุน้เ
คย

 
- 

 

2 
กา
รเล

น่ล
กูล
อง
มือ
ลา่
ง 1

 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

1 เ
คล
ื่อน
ท่ีท

 าท
่าเล

น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
ง 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

2 โ
ยน
บอ
ลแ
ละ
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
ง 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

3 ผ
ลดั
กัน
โย
นเ
ล่น
ลกู
สอ
งม
ือล
า่ง
แล
ว้จ
บั 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

4 ผ
ลดั
กัน
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
งต่
อเ
น่ือ
ง 

กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
ง 

3 
กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
ง 2

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

5  
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
งต่
อท
า้ย
   

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

6  
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
งก
ระ
ทบ

ผน
ัง  

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

7  
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
งก
ระ
ทบ

ผน
ังแ
บบ

เป็
นที
ม 
  

กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
ง 

4 
กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
บน

 1 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

1  
กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
บน

แบ
บไ
ม่ม

ีลกู
บอ
ล 

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

2  
โย
นบ

อล
แล
ะเล

น่ล
กูส
อง
มือ
บน

  
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

3  
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

เห
นือ
ศีร
ษะ
ติด
ต่อ
กนั

   
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

4  
โย
นบ

อล
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

เห
นือ
ศีร
ษะ

   

กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
บน

 

5 
กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
บน

 2 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

5 ก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

โต
คู้่ 

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

6  
เค
ลื่อ
นท่ี
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

  
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

7 เ
ลน่
ลกู
สอ
งม
ือบ
นก
ระ
ทบ

ผน
ัง  

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

8 เ
ลน่
ลกู
สอ
งม
ือบ
นก
ระ
ทบ

ผน
ังแ
บบ

มีเ
ปา้
หม
าย

 

กา
รเล

น่ล
กูส
อง
มือ
บน

 

6 
กา
รเส

ริฟ์
มือ
ลา่
ง 1

 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

1  
โย
นแ
ละ
เส
ริฟ์
มือ
ลา่
งไป

หา
คู่ย
งัไม

่ขา้
มต
าข
่าย
  

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 
2  
กา
รเส

ริฟ์
มือ
ลา่
งข
า้ม
ตา
ข่า
ยเ
ขต
เส
น้ 

3 เ
มต
ร  

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

3  
กา
รเส

ริฟ์
มือ
ลา่
งต
รง
เส
น้ 

6 เ
มต
ร  

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

4  
กา
รเส

ริฟ์
มือ
ลา่
งต
รง
เส
น้เ
สริ
ฟ์ข
อง
สน
าม
   

 

กา
รเส

ริฟ์
มือ
ลา่
ง 
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สัป
ดา

หท์
ี่  

เนื
อ้ห

าว
ิชา

 
กิจ

กร
รม

ทีส่
อน

 
ทกั

ษะ
วอ

ลเ
ลย

บ์อ
ล 

7 
กา
รเส

ริฟ์
มือ
ลา่
ง 2

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

5  
เส
ริฟ์
มือ
ลา่
งข
า้ม
ตา
ข่า
ยซ
า้ย
 - 
ขว
า  

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

6  
เส
ริฟ์
มือ
ลา่
งล
งจ
ดุ 
 3 
 จดุ

  
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

7  
เส
ริฟ์
มือ
ลา่
งล
งจ
ดุ 

4 จ
ดุแ
บบ

ทีม
  

กา
รเส

ริฟ์
มือ
ลา่
ง 

8 
กา
รเส

ริฟ์
มือ
บน

 1 

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

1 ต
บล
กูบ
อล
ลง
พืน้

ขึน้
 - 
ลง
   

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

2  
ตบ
บอ
ลก
ระ
ทบ

พืน้
  

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

3 โ
ยน
บอ
ลแ
ละ
เส
ริฟ์
มือ
บน

หา
คู่แ
บบ

ไม
่มีต
าข
่าย
   

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

4 เ
สริ
ฟ์ม

อืบ
นข
า้ม
ตา
ข่า
ยต
รง
เส
น้รุ
ก 

3 เ
มต
ร  

กา
รเส

ริฟ์
มือ
บน

 

9 
กา
รเส

ริฟ์
มือ
บน

 2 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

5  
เส
ริฟ์
มือ
บน

ขา้
มต
าข
่าย
หล
งัเส

น้เ
สริ
ฟ์ 
  

- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

6  
เส
ริฟ์
มือ
บน

ขา้
มต
าข
่าย
ลง
หล
งัส
นา
มซ
า้ย
 – 
ขว
า  

 
- แ
บบ

ฝึก
ที่ 

7  
กา
รเส

ริฟ์
มือ
บน

ขา้
มต
าข
่าย
แบ
บท

ีมม
ีเป
า้ห
มา
ย 

  
กา
รเส

ริฟ์
มือ
บน

 

10
 

วดั
คว
าม
มีน

 า้ใ
จน
กัก
ีฬา

 
วดั
คว
าม
มีน

 า้ใ
จน
กัก
ีฬา

 
 

11
 

ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
ง 

ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
ลา่
งก
ระ
ทบ

ฝา
ผน
งั 

 
12

 
ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

 
ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เล
น่ล
กูส
อง
มือ
บน

กร
ะท
บฝ
าผ
นัง

 
 

13
 

ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เส
ริฟ์

 
ทด
สอ
บท

กัษ
ะก
าร
เส
ริฟ์
มือ
ลา่
งแ
ละ
มือ
บน

 
 

14
 

กา
รต
ดัส
นิ 

- 
 

15
 – 
18

 
กา
รแ
ข่ง
ขนั

 
- 

 
19

 
สรุ
ปก
าร
เรีย

น 
- 

 
20

 
สอ
บป

ลา
ยภ
าค

 
- 
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 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือโดยที่มีต่อความมีน ้าใจนักกีฬาและ
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2   เร่ือง  การเล่นลูกสองมือล่าง 1  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 
มาตรฐานการเรยีนรู ้

พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 
พ 3.2  :   รกัการออกก าลงักาย การเลน่เกมและการเลน่กีฬาปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ   
มีวินยั เคารพสทิธิ กฎกติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนัและช่ืนชมในสนุทรยีภาพ
ของการกีฬา 

 

2.  สาระส าคัญ 

 การเล่นลูกสองมือล่างเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีส  าคญั ในการเลน่กีฬาวอลเลยบ์อลโดยสว่น
ใหญ่จะเป็นการเลน่โดยใชแ้ขน ไม่ว่าจะเป็นการรบัลกูเสิรฟ์ รบัลกูตบของฝ่ายตรงขา้ม จะใชก้าร
เลน่ดว้ยมือลา่ง ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง (Under) จึงมีความส าคญั เพราะมีโอกาสถกูลกูบอล
ไดง้่าย แน่นอน แม่นย า การเลน่ลกูดว้ยมือลา่งแขนท่อนลา่งทัง้สองตอ้งเสมอกันในขณะท่ีสมัผัส
หรอืตีลกูบอล   
 

3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1.  นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้ (K) 
 2.  นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(P)  
 3.  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ (A) 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 

 1.  ความส าคญัของทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 2.  ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 3.  การเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 4.  การน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปใชใ้นการแขง่ขนั 
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5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 

 

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

 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ข้ันเตรียม (10 นาที) 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6  แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่เกมวิ่งขาเดียว  วิธีการเลน่  ใหน้กัเรยีนยืนจบัมือเป็นคู ่แลว้ 

ครูวิ่งไลจ่ับนกัเรียน 1 คู่  จากนัน้ใหน้กัเรียนท่ีถูกครูจับไดม้าไลจ่ับเพื่อนโดยวิ่งแบบขาเดียวซึ่งมือ
หา้มหลดุออกจากกันทัง้คนไลจ่ับเพื่อนและคนท่ีวิ่งหนี  ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อให้
นกัเรยีนเกิดความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อ  (การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 

4. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็นวงกลม 2 วง แบง่เป็นชาย 1 วง หญิง 1 วง ใหน้กัเรยีน 
อาสาสมัคร 2 คน ของแต่ละวงออกมาน ายืดเหยียดกลา้มเนือ้ในวงของตนเอง คนละ 2 ท่า ไม่ซ  า้
กนั  
 
 
  
 
 
 

5. แบง่นกัเรยีนเป็น 8 กลุม่ กลุม่ละ 5 คน คละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน  
ปานกลาง 3 คน อ่อน 1 คน โดยยดึความสามารถดา้นทกัษะวอลเลยบ์อลเป็นเกณฑ ์ 
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ข้ันสอน  (10  นาที) 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือลา่งตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี  ้

1. การจบัมือ 3 รูปแบบในการเลน่ลกูสองมือลา่ง คือการจบัมือแบบโอบหมดั  การจบั 
มือแบบซอ้นมือและการจบัมือแบบประสานนิว้ 
     2.  วิธีการเลน่ลกูสองมือลา่ง มีวิธีการปฏิบติัคือ  
  -  การยอ่เขา่ลงทา่เตรยีม พรอ้มแยกเทา้ออก ใหม้ากกวา่ช่วงไหลเ่ลก็นอ้ยเทา้ขวา
อยูห่นา้ พรอ้มกบัประสานมือ 
  -  ขณะท่ีลกูบอลก าลงัตกลงมานัน้ เหยียดแขนใหต้ึงพรอ้มกับยกแขนและเหยียด
เขา่ขึน้ปะทะกบัลกูในขณะท่ีแขนสมัผสักบัลกูบอล อยา่ยกแขนสงูเกินไป  
  -  การสมัผสัลกูบอลใชบ้รเิวณแขนทอ่นลา่งจากขอ้มือขึน้ไปประมาณ 1 ฝ่ามือ

ขณะท่ีจะสมัผสัลกูบอลใหเ้กรง็แขนทัง้สองเลก็นอ้ย โดยใหแ้ขนทัง้สองเหยียดตงึยอ่ตวัลง

พอประมาณเทา้ทัง้สองมีหลกัท่ีมั่นคง       

   
 
 
 

 
 
 

 

ภาพประกอบ 7 แสดงทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/volleyball/2010/06/17/entry-1 

 

   3.  แบบฝึกท่ี 1 เคลื่อนท่ีท าท่าเลน่ลกูสองมือลา่ง ใหน้กัเรยีนจบัคู่หนัหน้าเขา้หากัน ยืน
หา่งกนัประมาณ 2-4  เมตร คนท่ีมีบอลยื่นบอลออกขา้งหนา้ระดบัเข่า คนท่ีไม่มีลกูบอลวิ่งเขา้มา
ท าท่าเลน่ลกูสองมือลา่งกับบอลท่ียื่นอยู่แลว้ถอยหลงักลบัท่ีเดิมอย่างรวดเร็ว ท าจนครบก าหนด
แลว้เปลี่ยนกนัปฏิบติั 

http://oknation.nationtv.tv/blog/volleyball/2010/06/17/entry-1
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   4.  แบบฝึกท่ี 2 โยนบอลและเลน่ลกูสองมือลา่ง ใหผู้ฝึ้กหดัจับบอลไวแ้ลว้โยนขึน้เหนือ
ศีรษะประมาณ 1-2 ฟุต แลว้เลน่ลกูสองมือลา่งขึน้เหนือศีรษะ 1 ครัง้แลว้จับบอลไวท้  าแบบนีไ้ป
เรื่อยๆจนครบก าหนด 

   5.  แบบฝึกท่ี 3 ผลดักันโยนเลน่ลกูสองมือลา่งแลว้จับ นกัเรียนจับคู่หันหนา้เขา้หากัน 
ยืนหา่งกันประมาณ 2-4 เมตร คนท่ีถือบอลโยนบอลใหเ้พื่อนเลน่ลกูสองมือลา่งเหนือศีรษะ 1 ครัง้ 
แลว้จบับอลไว ้แลว้สง่คืนใหเ้พื่อน เปลี่ยนกนัปฏิบติัในปฏิบติัลกัษณะเช่นเดียวกนัจนครบก าหนด 

   6.  แบบฝึกท่ี 4 ผลดักนัเลน่ลกูสองมือลา่งต่อเน่ือง ติดตอ่กันแลว้สง่ใหคู้่ ใหน้กัเรยีนจบัคู่
หนัหนา้เขา้หากนั ยืนห่างกนัประมาณ 2-4 เมตร คนท่ีมีบอลโยนบอลหาเพื่อนแลว้ใหเ้พื่อนเลน่ลกู
สองมือลา่งติดตอ่กัน 5 ครัง้ เม่ือครบสง่ใหเ้พื่อนเลน่ลกูสองมือลา่งต่อกนั 5 ครัง้ เช่นกัน สลบักนัไป
มา จนกวา่จะครบก าหนด 

 
ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ท่ีครูแบง่ให ้ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3 

คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุม่บา้น ใหแ้ต่ละกลุม่แยกฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่ของตนเอง
รว่มกันและใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ีและบทบาทในการท ากิจกรรมระหวา่งท่ี
ฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อนเตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่ 
 

ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ท่ีมีระดบัความสามารถเท่าเทียมกันสง่ตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

แบบฝึกตา่งๆระหวา่งกลุม่ ดว้ยเกมสองมือพิชิตชยั (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
   2.  เม่ือแขง่ขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแตล่ะคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
   3. เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1.  ครูและนกัเรียนรว่มกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อย่างไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแข่งขนั รวมถึงปัญหา 
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ท่ีเกิดขึน้ในกลุ่มของตนและน ามาปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ข
การเลน่ตอ่ไป 
  2.  ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีชนะและใหก้ าลงัใจกลุ่มท่ีแพ้ในการแข่งขันในวันนัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรมความมีระเบียบวินยัและความมีน า้ใจนกักีฬา 
  3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้ตอ่ไป และใหต้วัแทนกลุม่น าอุปกรณไ์ปเก็บเขา้ท่ีเดิม 
  4. ครูมอบหมายแบ่งหน้าท่ีให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 
 

8.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ลกูวอลเลยบ์อล 

2.  สนามวอลเลยบ์อ 
 

9.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 

 1.  การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2.  การตอบค าถาม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 
เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจ
เครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและ
เช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่
เกมวิ่งขาเดียว  วธีิการเลน่   
ใหน้กัเรยีนยืนจบัมือเป็นคู ่แลว้
ครูวิ่งไลจ่บันกัเรยีน 1 คู ่ จากนัน้
ใหน้กัเรยีนท่ีถกูครูจบัไดม้าไลจ่บั
เพื่อนโดยวิ่งแบบขาเดียวซึ่งมือ
หา้มหลดุออกจากกนัทัง้คนไล่
จบัเพื่อนและคนท่ีวิ่งหนี  
ก าหนดขอบเขตการเลน่ให้
ชดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความ
ทา้ทายแลว้ไม่เบื่อ  (การจดัการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 
4. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็นวงกลม 
2 วง แบง่เป็นชาย 1 วง หญิง 1 
วง ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2 คน  
ของแตล่ะวงออกมาน ายืด
เหยียดกลา้มเนือ้ในวงของ
ตนเอง คนละ 2 ทา่ ไม่ซ  า้กนั  
5. แบง่นกัเรยีนเป็น 8 กลุม่ กลุม่
ละ 5 คน คละความสามารถ
และเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3 
คน อ่อน 1 คน  
 
 
 
 

  

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันสอน 
  ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือลา่ง
ตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
- การจบัมือ 3 รูปแบบในการ
เลน่ลกูสองมือลา่ง 
-  วิธีการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
- แบบฝึกท่ี 1 เคลื่อนท่ีท าทา่เลน่
ลกูสองมือลา่ง 
- แบบฝึกท่ี 2 โยนบอลและเลน่
ลกูสองมือลา่ง 
- แบบฝึกท่ี 3 ผลดักนัโยนเลน่ลกู
สองมือลา่งแลว้จบั 
- แบบฝึกท่ี 4 ผลดักนัเลน่ลกู
สองมือลา่งตอ่เน่ือง 
 

  

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

ข้ันฝึกปฏิบัติ   
- ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ท่ีครู
แบง่ให ้ท่ีคละความสามารถและ
เพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3 คน 
อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รยีกวา่
กลุม่บา้น ใหแ้ตล่ะกลุม่แยก
ฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่ของ
ตนเองรว่มกนัและใหส้มาชิกแต่
ละกลุม่วางแผนรว่มกนัถึงหนา้ท่ี
และบทบาทในการท ากิจกรรม
ระหวา่งท่ีฝึกปฏิบติั สงัเกต ให้
ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ใหแ้ก่สมาชิก เพื่อนเตรยีม
แขง่ขนัระหวา่งกลุม่ 
 

 

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้มท่ี
จะแนะน าปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกใน
กลุม่ 

 

ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครู
คละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อ
ฝึกปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 
- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 
- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันน าไปใช้  
- ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่บา้นท่ี
มีระดบัความสามารถเทา่กนั สง่
ตวัแทนท าการแขง่ขนัระหวา่ง
กลุม่ดว้ยเกมสองมือพิชิตชยั 
(รายละเอียดแนบทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรู)้ 
 
 
 
 

1. ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้นแต่
ละกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั หรอื
ใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็สิน้
แลว้ใหน้  าคะแนนของแต่
ละคนท่ีเขา้แขง่ขนัในแต่
ละกลุม่ มารวมกนัในกลุม่
ของตวัเอง กลุม่ไหนมี
คะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ 

- เทคนิคการ
แขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่
ดว้ยเกม 
 
- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 
 
 
 
 
 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ   
รูอ้ภยั 
- ความ
ยติุธรรม 
- ความสามคัคี 
- ความ
รบัผิดชอบ 
- ความมี
ระเบียบวินยั 

ข้ันสรุป  
1.  ครูสรุปเก่ียวกบั กิจกรรมที่
เรยีนในครัง้นี ้รว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นและวางแผนการ
ฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุม่
ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่
ของตนและแกไ้ขการเลน่ตอ่ไป 
2.  ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีแพใ้น
การแขง่ขนัในวนันัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรม
ความมีระเบียบวินยัและความมี
น า้ใจนกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป และมอบหมายแบง่หนา้ท่ี
ใหน้กัเรยีนเก็บอุปกรณใ์ห้
เรยีบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
ก าหนดหนา้ท่ีตาม
ความสามารถของแตล่ะ
คน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 
-  วิเคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคการเลน่ของ
ตนเองแลละกลุม่ 
-  รว่มวางแผนการเลน่
เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
 
 - เทคนิคการ
พดูรอบวง 
 
- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 
- ความมี
ระเบียบวินยั 
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เกม สองมือพิชิตชัย 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อพฒันาทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 
อุปกรณ ์

- ลกูวอลเลยบ์อล 
- นกหวีด 
- ใบบนัทกึผลคะแนน 
- นาฬิกาจบัเวลา 

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 
2. ใหน้กัเรยีนท่ีมีความสามารถเทา่กนัในแต่ละกลุม่ ออกไปยืนในพืน้ท่ีแสดง

ความสามารถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.  เม่ือได้ยินสญัญาณนกหวีด ให้ผู ้แข่งขันคนแรกของแต่ละกลุ่มเล่นลูกสองมือล่าง
ติดต่อกันใหไ้ดม้ากท่ีสดุจนกว่าจะหมดเวลา 1 นาที ในการเลน่ลูกสองมือลา่งบอลตอ้งอยู่เหนือ
ศีรษะเท่านัน้ถึงจะนับเป็นลกูดี ระหว่างปฏิบัติถา้ลกูตกพืน้ใหเ้ริ่มนบัหนึ่งใหม่  เม่ือหมดเวลา ใหผู้ ้
แขง่ขนับนัทกึคะแนน ซึ่งมีการคิดคะแนนดงันี ้ถา้ผูช้นะจะไดค้ะแนนสะสมสงูสดุ 5 คะแนน ถา้ชนะ
รองลงมาจะได ้คะแนน 4 3 2 1 ลงมาตามล าดบั 

4. ปฏิบติัจนครบทกุคน 
5. เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแขง่ขนั 

ไดม้ารวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

    

    

    

    

    

           ครู          นกัเรียนเก่ง      นกัเรียนปานกลา่ง         นกัเรียนอ่อน 

Group 
Tournament 

Home grop 
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมนี ้าใจนักกีฬาและ 
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3   เร่ือง  การเล่นลูกสองมือล่าง 2  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 
มาตรฐานการเรยีนรู ้
พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 
พ 3.2  :  รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ   
มีวินยั เคารพสิทธิ กฎกติกามีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนัและช่ืนชมในสนุทรียภาพ
ของการกีฬา 
 
2.  สาระส าคัญ 
 การเล่นลูกสองมือล่างเป็นทักษะพืน้ฐานท่ีส  าคญั ในการเลน่กีฬาวอลเลยบ์อลโดยสว่น
ใหญ่จะเป็นการเลน่โดยใชแ้ขน ไม่ว่าจะเป็นการรบัลกูเสิรฟ์ รบัลกูตบของฝ่ายตรงขา้ม จะใชก้าร
เลน่ดว้ยมือลา่ง ทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง (Under) จึงมีความส าคญั เพราะมีโอกาสถกูลกูบอล
ไดง้่าย แน่นอน แม่นย า การเลน่ลกูดว้ยมือลา่ง แขนทอ่นลา่งทัง้สองตอ้งเสมอกันในขณะท่ีสมัผสั
หรอืตีลกูบอล   
 

3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้ (K) 
 2.  นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งได ้(P)  
 3.  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ (A) 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความส าคญัของทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 2.  ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 3.  การเลน่ลกูสองมือลา่ง 
 4.  การน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่งไปใชใ้นการแขง่ขนั 
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5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 

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

 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้  

ข้ันเตรียม (10 นาที) 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่เกมเปลี่ยนคู ่วิธีการเลน่ ใหผู้เ้ลน่จบัคูก่นั หลงัหลงัชนกัน  

คลอ้งแขนกนัไว ้ ใหค้นไม่มีคู ่เม่ือไดย้ินสญัญาณนกหวีด “ใหเ้ปลี่ยนคู”่  คนท่ีจบักนัอยูจ่ะตอ้ง
เปลี่ยนคูท่ี่ไม่ใช่คนเดิม และจะตอ้งหนัหลงัใหก้ัน และคลอ้งแขนกนัเหมือนเริ่มตน้กิจกรรม  ก าหนด
ขอบเขตการเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อหนา่ย (การจดัการเรยีนรู ้
แบบรว่มมือ) 

4. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็นวงกลม 2 วง เป็นชาย 1 วง หญิง 1 วง ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2
คน ของแตล่ะวงออกมาน ายืดเหยียดกลา้มเนือ้ในวงของตนเอง คนละ 2 ทา่ ไม่ซ  า้กนั (ผ ้  ำต้องไม่
ซ้ ำ  บ   ้ง  ่ ล้ว) 
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 ระยะหา่ง 5 ม. 
 

ข้ันสอน  (10  นาที) 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือลา่งตามแบบฝึกตา่ง ๆ  ดงันี ้

1. แบบฝึกท่ี 5  เลน่ลกูสองมือลา่งไป-กลบั ผูเ้รยีนจบัคูห่นัหนา้เขา้หากนั ยืนหา่ง 

กนัประมาณ 5 เมตร ใหส้ง่บอลสองมือลา่งไปหาคูข่องตนแบบตอ่เน่ือง จนครบก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. แบบฝึกท่ี 6  เลน่ลกูสองมือลา่งตอ่ทา้ย  ใหเ้พื่อนโยนลกูบอลใหแ้ลว้เลน่ลกู 
สองมือลา่งเม่ือเลน่ลกูสองมือลา่งไปหาคูเ่สรจ็ใหว้ิ่งไปตอ่ทา้ยแถวเพื่อนท่ีโยน 
 
  
 
 
 
 

3. แบบฝึกท่ี 7  เลน่ลกูสองมือลา่งกระทบผนงั  เลน่ลกูสองมือลา่งกระทบผนงั  
ใหน้กัเรยีนเลน่ลกูสองมือลา่งกระทบผนงัใหไ้ดจ้  านวนมากท่ีสดุโดยไม่ตกพืน้ 
 
 
 
 
 

4. แบบฝึกท่ี 8  เลน่ลกูสองมือลา่งกระทบผนงัแบบทีม เลน่ลกูสองมือลา่ง 
กระทบผนงัคนละ 2 ลกู ติดตอ่กนัเม่ือเลน่ลกูสองมือลา่งเสรจ็ใหว้นออกทางขวาไปตอ่ทา้ยแถวของ
ตน โดยไม่ใหบ้อลตกพืน้  
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ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนอยูก่ลุม่เดิมในชั่วโมงท่ีแลว้ ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปาน 

กลาง 3 คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุม่บา้น ใหแ้ต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มทักษะท่ีครูก าหนด
ตามกลุม่ของตนเองรว่มกันและใหส้มาชิกแต่ละกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ีและบทบาทในการ
ท ากิจกรรมระหว่างท่ีฝึกปฏิบัติ สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแก้ไขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อน
เตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีมีระดับความสามารถเท่าเทียมกันส่งตัวแทนเขา้แข่งขัน

ระหวา่งกลุม่ ดว้ยเกมอนัเดอรบ์อลออ้มหลกั (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
   2.  เม่ือแข่งขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแตล่ะคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
   3. เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1.  ครูและนกัเรยีนรว่มกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ขการ
เลน่ตอ่ไป 
  2.  ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีชนะและใหก้ าลงัใจกลุ่มท่ีแพใ้นการแข่งขันในวันนัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรมความมีระเบียบวินยัและความมีน า้ใจนกักีฬา 
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  3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้ตอ่ไป และใหต้วัแทนกลุม่น าอุปกรณไ์ปเก็บเขา้ท่ีเดิม 
  4. ครูมอบหมายแบง่หนา้ท่ีใหน้กัเรยีนเก็บอุปกรณใ์หเ้รยีบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 
 

8.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ลกูวอลเลยบ์อล 
2.  สนามวอลเลยบ์อล 
 

9.  การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1.  การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2.  การตอบค าถาม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6  
แถว ชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจ
เครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและ
เช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่
เกมเปลี่ยนคู ่วิธีการเลน่ ใหผู้ ้
เลน่จบัคูก่นั หลงัหลงัชนกนั 
คลอ้งแขนกนัไว ้ ใหค้นไม่มีคู ่
เม่ือไดย้ินสญัญาณนกหวีด “ให้
เปลี่ยนคู”่  คนท่ีจบักนัอยูจ่ะตอ้ง
เปลี่ยนคูท่ี่ไม่ใช่คนเดิม และ
จะตอ้งหนัหลงัใหก้นั และคลอ้ง
แขนกนัเหมือนเริ่มตน้กิจกรรม  
ก าหนดขอบเขตการเลน่ให้
ชดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความ
ทา้ทายแลว้ไม่เบื่อ (การจดัการ
เรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 
 
 
 
 
 
 
 

  

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 
 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

 
ข้ันเตรียม (ต่อ) 
4.ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็นวงกลม 
2 วง แบง่เป็นชาย 1 วง หญิง 1 
วง ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 2 คน  
ของแตล่ะวงออกมาน ายืด
เหยียดกลา้มเนือ้ในวงของ
ตนเอง คนละ 2 ทา่ ไม่ซ  า้กนั 
ผูน้  าตอ้งไม่ใช่คนเดิม 

 

 

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 
 

- ความมี
ระเบียบวินยั 

 
 

 
ข้ันสอน 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือลา่ง
ตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
- แบบฝึกท่ี 5 เลน่ลกูสองมือลา่ง
ไป-กลบั   
- แบบฝึกท่ี 6 เลน่ลกูสองมือลา่ง
ตอ่ทา้ย   
- แบบฝึกท่ี 7 เลน่ลกูสองมือลา่ง
กระทบผนงั   
- แบบฝึกท่ี 8 เลน่ลกูสองมือลา่ง
กระทบผนงัแบบเป็นทีม   
 
 
 
 
 

  

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 
 
 



  106 

ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

 
ข้ันฝึกปฏิบัติ   
- ครูใหน้กัเรยีนอยูก่ลุม่เดิมใน
ชั่วโมงท่ีแลว้  ใหแ้ต่ละกลุม่แยก
ฝึกซอ้มทกัษะท่ีครูก าหนดให ้
ตามกลุม่ของตนเองรว่มกนัและ
ใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่วางแผน
รว่มกนัถึงหนา้ท่ีและบทบาทใน
การท ากิจกรรมระหวา่งท่ีฝึก
ปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน าและ
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก 
เพื่อนเตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  

 

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้มท่ี
จะแนะน าปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกใน
กลุม่ 

 

 

 

 

 

ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครู
คละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อ
ฝึกปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 

- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันน าไปใช้  
 ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่บา้นท่ี
มีระดบัความสามารถเทา่กนั สง่
ตวัแทนท าการแขง่ขนัระหวา่ง
กลุม่ดว้ยเกมอนัเดอรบ์อลออ้ม
หลกั(รายละเอียดแนบทา้ย
แผนการจดัการเรยีนรู)้ 

1. ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้นแต่
ละกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั หรอื
ใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็สิน้
แลว้ใหน้  าคะแนนของแต่
ละคนท่ีเขา้แขง่ขนัในแต่
ละกลุม่ มารวมกนัในกลุม่
ของตวัเอง กลุม่ไหนมี
คะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ  

- เทคนิค 
การแขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่
ดว้ยเกม 

- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ   
รูอ้ภยั 

- ความยติุธรรม 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 

- ความมี
ระเบียบวินยั 

 

 

ข้ันสรุป  
1.  ครูสรุปเก่ียวกบั กิจกรรมท่ี
เรยีนในครัง้นีส้ามารถน าไปใชใ้น
การเลน่วอลเลยบ์อลไดอ้ยา่งไร 
รว่มกนัแสดงความคิดเห็นและ
วางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา 
การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่ของตนและน ามา
ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ข
การเลน่ตอ่ไป 
 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
ก าหนดหนา้ท่ีตาม
ความสามารถของแตล่ะ
คน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 
-  วิเคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคการเลน่ของ
ตนเองและกลุม่ 
-  รว่มวางแผนการเลน่
เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
  

- เทคนิคการ
พดูรอบวง 

 

- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันสรุป (ต่อ) 
2.  ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีแพใ้น
การแขง่ขนัในวนันัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรม
ความมีระเบียบวินยัและความมี
น า้ใจนกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป  
4. ครูมอบหมายแบง่หนา้ท่ีให้
นกัเรยีนเก็บอุปกรณใ์หเ้รยีบรอ้ย
และท าความสะอาดตรวจสอบ
เครื่องแตง่กาย 
 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
ก าหนดหนา้ท่ีตาม
ความสามารถของแตล่ะ
คน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ

สมาชิกในกลุม่ 

-  วิเคราะหปั์ญหาและ

อุปสรรคการเลน่ของ

ตนเองและกลุม่ 

-  รว่มวางแผนการเลน่

เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
  

- เทคนิคการ
พดูรอบวง 

 

- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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เกม อันเดอรอ์้อมหลัก 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อพฒันาทกัษะการเลน่ลกูสองมือลา่ง 

อุปกรณ ์

- ลกูวอลเลยบ์อล 

- นกหวีด 

- ใบบนัทกึผลคะแนน 

- นาฬิกาจบัเวลา 

- กรวย 

วิธีปฏิบัติ 
1. ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 

2. ใหน้กัเรยีนท่ีมีความสามารถเทา่กนัในแตล่ะกลุม่ ออกไปยืนในพืน้ท่ีแสดง
ความสามารถ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.  เม่ือได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้นักเรียนคนท่ี 1 ของแถวเล่นลูกสองมือล่างพรอ้ม

เคลื่อนท่ีไปขา้งหนา้เพื่อออ้มกรวยแลว้กลบัมาจุดเริ่มตน้ ในการเล่นลูกสองมือล่างบอลตอ้งอยู่
เหนือศีรษะหากบอลตกพืน้ระหว่างทางใหก้ลบัมาจุดเริ่มตน้เพื่อเริ่มใหม่ ถา้นักเรียนคนใดมาถึง
จุดเริ่มตน้ก่อนเป็นผูช้นะ ใหน้กัเรยีนบนัทกึคะแนน ซึ่งมีการคิดคะแนนดงันี ้ถา้ผูช้นะจะไดค้ะแนน
สะสมสงูสดุ 5 คะแนน ถา้ชนะรองลงมาจะได ้คะแนน 4 3 2 1  ลงมาตามล าดบั 

4.  ปฏิบติัจนครบทกุคน 
5.  เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแขง่ขนั

ไดม้ารวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมนี ้าใจนักกีฬาและ 
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  4   เร่ือง  การเล่นลูกสองมือบน 1  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 
มาตรฐานการเรยีนรู ้

พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 
พ 3.2  :  รกัการออกก าลงักาย การเลน่เกม และการเลน่กีฬา ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ  
มีวินยั เคารพสทิธิ กฎ กติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั และช่ืนชมใสนุทรยีภาพ
ของการกีฬา 
 

2.  สาระส าคัญ 
 การเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะเป็นทกัษะพืน้ฐานของกีฬาวอลเลยบ์อลท่ีใชใ้นการตัง้ลกู
ใหก้ับผูต้บเพื่อโจมตีคูต่่อสู ้การเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะมีหลายลกัษณะ เช่นการเลน่ลกูสอง
มือบนเหนือศีรษะดา้นหนา้ ดา้นขา้ง ดา้นหลงั และการกระโดด ฉะนัน้ผูเ้รยีนควรศกึษาเนือ้หา และ
วิเคราะหท์กัษะขัน้ตอนของการเล่นลูกสองมือบนเหนือศีรษะตลอดจนจะตอ้งท าความเขา้ใจใน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม และฝึกปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะโดยการฝึกจากแบบฝึกงา่ย
ไปหาแบบฝึกท่ีมีความยากสงูขึน้ ควรมีการฝึกฝนบอ่ยครัง้เพื่อใหเ้กิดความช านาญและพฒันามาก
ขึน้ 
 

3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนได ้ (K) 
 2.  นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนได ้(P)  
 3.  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ (A) 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความส าคญัของทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน 
 2.  ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือบน 
 3.  การเลน่ลกูสองมือบน 
 4.  การน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนไปใชใ้นการแขง่ขนั 
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5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 

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

 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ข้ันเตรียม (10 นาที) 
1.  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2.  ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3.  อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่เกมคูค่ี่ วิธีการเลน่ ใหน้กัเรยีนจบัคู ่2 คน แลว้ยืนกระจายทั่ว

หอ้งเรียนเป็นคู่ๆ น านกัเรียนท่ีไม่มีคู่หรอืถา้นกัเรียนครบทุกคู่ก็น  าออกมา 1 คู่แลว้ใหท้ัง้คู่แยกกัน 
เพื่อเป็นตวัค่ี กติกาคือ ใหค้นท่ีเป็นตวัค่ีแตล่ะคนวิ่งไปแย่งคู่ของคู่อ่ืนๆ โดยการวิ่งไปจบั ถา้ตวัค่ีวิ่ง
ไปจบัใครคนนงึในคู่ไดแ้ลว้ คนนัน้จะตอ้งคูก่ับตวัค่ี แลว้ตวัค่ีก็จะมีคู ่สว่นคนท่ีไม่ถกูตวัค่ีจบัจะตอ้ง
กลายเป็นตวัค่ีแทน ตวัค่ีนีจ้ะตอ้งออกจากคู่เดิมแลว้วิ่งไปแย่งคู่คนอ่ืนๆ นกัเรยีนคู่อ่ืนๆจะตอ้งพาคู่
ของตวัเองวิ่งหนีตวัค่ีใหดี้  ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความทา้ทายแล้ว
ไม่เบื่อหนา่ย  

4.  ให้นักเรียนจัดแถวเป็นวงกลม 2 วง แบ่งเป็นชาย 1 วง หญิง 1 วง ให้นักเรียน
อาสาสมัคร 5 คน ของแต่ละวงออกมาน ายืดเหยียดกลา้มเนือ้ในวงของตนเอง คนละ 2 ท่า ไม่ซ  า้
กนั (ผูน้  าตอ้งไม่ซ  า้กบัครัง้ท่ีแลว้)  
 5. แบ่งนักเรียนเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน คละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปาน
กลาง 3 คน อ่อน 1 คน โดยยดึความสามารถดา้นทกัษะวอลเลยบ์อลเป็นเกณฑ ์
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ข้ันสอน  (10 นาที) 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือบนตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1. การเตรยีมพรอ้มการเลน่ลกูสองมือบน  

- ยกมือทัง้สองขึน้อยูป่ระมาณหนา้ผาก กางนิว้ออก กางขอ้ศอกเลก็นอ้ย ใหแ้ขน 
ทอ่นบนกบัท่อนลา่งท ามุมในลกัษณะเป็นมมุฉาก หงายผ่ามือและเงยหนา้ขึน้ ย่อเขา้เล็กนอ้ยเม่ือ
บอลถึงมือใหเ้กรง็มือและนิว้ตา้นน า้หนกัของลกูไว ้ใชแ้รงสง่จาก นิว้ ขอ้มือ ศอก หวัไหล ่เข่าและ
ขอ้เทา้ สง่ลกูออกไปยงัเปา้หมาย (ดงัภาพ) 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน 
 ท่ีมา : กรมลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวละกีฬา,2555, น. 128 

 
2. แบบฝึกท่ี 1 การเลน่ลกูสองมือบนแบบไม่มีลกูบอล ใหน้กัเรยีนยกมือทัง้สองขึน้อยู่ 

ประมาณหนา้ผาก กางนิว้ออก กางขอ้ศอกเล็กนอ้ย ใหแ้ขนท่อนบนกบัทอ่นลา่งท ามุมในลกัษณะ
เป็นมุมฉาก หงายฝ่ามือและเงยหนา้ขึน้ ย่อเขา้เล็กนอ้ย เม่ือไดย้ินสญัญาณนกหวีดใหผู้เ้รียนเลน่
ลกูสองมือบนแบบไม่มีลกูบอลจนครบก าหนด 

3. แบบฝึกท่ี 2 โยนบอลและเลน่ลกูสองมือบน ใหผู้ฝึ้กหดัจบับอลไวแ้ลว้โยนขึน้ไปเหนือ 
ศีรษะ 1-2 ฟุต หาจงัหวะแลว้เลน่ลกูสองมือบน (เซตบอล) ขึน้ขา้งบนเหนือศีรษะแลว้จบับอลไว ้ 

4. แบบฝึกท่ี 3 เลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะติดตอ่กนั  ใหผู้เ้รยีนโยนบอลขึน้เหนือศีรษะ 
แลว้เลน่ลกูสองมือบนตอ่เน่ือง ติดตอ่กนั  5  ครัง้  

5. แบบฝึกท่ี 4 โยนบอลเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะ ใหผู้เ้รยีนหนัหนา้เขา้หาคูห่า่งกนั 
ประมาณ 1-2 เมตร คนท่ีถือบอลโยนบอลใหเ้พื่อนเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะ    
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ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ท่ีครูแบง่ให ้ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3  

คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุ่มบา้น ใหแ้ต่ละกลุม่แยกฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่ของตนเอง
รว่มกันและใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ีและบทบาทในการท ากิจกรรมระหวา่งท่ี
ฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อนเตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ท่ีมีระดบัความสามารถเท่าเทียมกันสง่ตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

แบบฝึกต่างๆระหว่างกลุ่ม ด้วยเกมสองมือเหนือศีรษะ (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจัดการ
เรยีนรู)้ 
   2.  เม่ือแข่งขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแตล่ะคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
  3. เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1.  ครูและนกัเรยีนรว่มกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ขการ
เลน่ตอ่ไป 

 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ลกูวอลเลยบ์อล 
2.  สนามวอลเลยบ์อล 
 

9. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2.  การตอบค าถาม 

 



  114 

ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6  
แถว ชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจ
เครื่องแตง่กาย 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่
เกมคูค่ี่ วิธีการเลน่ ใหน้กัเรยีน
จบัคู ่2 คน แลว้ยืนกระจายทั่ว
หอ้งเรยีนเป็นคู ่น  านกัเรยีนท่ีไม่
มีคูห่รอืถา้นกัเรยีนครบทกุคูก็่
น  าออกมา 1 คูแ่ลว้ใหท้ัง้คู่
แยกกนั เพื่อเป็นตวัค่ี กติกาคือ 
ใหค้นท่ีเป็นตวัค่ีแตล่ะคนวิ่งไป
แยง่คูข่องคูอ่ื่นๆ โดยการวิ่งไป
จบั ถา้ตวัค่ีวิ่งไปจบัใครคนนงึ
ในคูไ่ดแ้ลว้ คนนัน้จะตอ้งคูก่บั
ตวัค่ี แลว้ตวัค่ีก็จะมีคู ่สว่นคน
ท่ีไม่ถกูตวัค่ีจบัจะตอ้ง
กลายเป็นตวัค่ีแทน ตวัค่ีนี ้
จะตอ้งออกจากคูเ่ดิมแลว้วิ่งไป
แยง่คูค่นอ่ืนๆ นกัเรยีนคูอ่ื่นๆ
จะตอ้งพาคูข่องตวัเองวิ่งหนีตวั
ค่ีใหดี้ ก าหนดขอบเขตการเลน่
ใหช้ดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิด
ความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อ 
 

  

 

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

- ความ
รบัผิดชอบ 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม (ต่อ) 
4. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็น
วงกลม ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 
2 คน ออกมาน ายืดเหยียด
กลา้มเนือ้ในวงของตนเอง คน
ละ 2 ทา่ ไมซ่  า้กนั คนน าตอ้ง
ไม่ซ  า้กบัคนท่ีแลว้ 
5. แบง่นกัเรยีนเป็น 8 กลุม่ 
กลุม่ละ 5 คน คละ
ความสามารถและเพศ เก่ง 1 
คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน 

   

ข้ันสอน 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือบน
ตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1. การเตรยีมพรอ้มการเลน่ลกู
สองมือบน  
2. แบบฝึกท่ี 1 การเลน่ลกูสอง
มือบนแบบไม่มีลกูบอล  
3. แบบฝึกท่ี 2 โยนบอลและ
เลน่ลกูสองมือบน  
4. แบบฝึกท่ี 3 เลน่ลกูสองมือ
บนเหนือศีรษะติดตอ่กนั   
5. แบบฝึกท่ี 4 โยนบอลเลน่ลกู
สองมือบนเหนือศีรษะ   
 
 

  

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันฝึกปฏิบัติ   
- ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ท่ีครู
แบง่ให ้ท่ีคละความสามารถ
และเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3 
คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นี ้
เรยีกวา่กลุม่บา้น ใหแ้ตล่ะกลุม่
แยกฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่
ของตนเองรว่มกนัและให้
สมาชิกแตล่ะกลุม่วางแผน
รว่มกนัถึงหนา้ท่ีและบทบาทใน
การท ากิจกรรมระหวา่งท่ีฝึก
ปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน า
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่
สมาชิก เพื่อนเตรยีมแขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่  
 
 

 

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้ม
ท่ีจะแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 

 

ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครู
คละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อ
ฝึกปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 

- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- ความ
รบัผิดชอบ 

- ความสามคัคี 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันน าไปใช้  
  ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่บา้น
ท่ีมีระดบัความสามารถเทา่กนั 
สง่ตวัแทนท าการแขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่ดว้ยเกมสองมือ
เหนือศีรษะ (รายละเอียดแนบ
ทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 

ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้นแต่
ละกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั 
หรอืใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็
สิน้แลว้ใหน้  าคะแนนของ
แตล่ะคนท่ีเขา้แขง่ขนัใน
แตล่ะกลุม่ มารวมกนัใน
กลุม่ของตวัเอง กลุม่ไหน
มีคะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ  

- เทคนิคการ
แขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่
ดว้ยเกม 

- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ   
รูอ้ภยั 

- ความยติุธรรม 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 

- ความมี
ระเบียบวินยั 

 

 

ขันสรุป 
1.  ครูสรุปเก่ียวกบั กิจกรรมท่ี
เรยีนในครัง้นี ้รว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นและวางแผนการ
ฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุม่
ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่
ของตนและแกไ้ขการเลน่ตอ่ไป 
2.  ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีแพ้
ในการแขง่ขนัในวนันัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรม
ความมีระเบียบวินยัและความ
มีน า้ใจนกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป มอบหมายแบง่หนา้ท่ีให้
นกัเรยีนเก็บอุปกรณใ์ห้
เรยีบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่
ช่วยกนัก าหนดหนา้ท่ี
ตามความสามารถของ
แตล่ะคน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 
-  วิเคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคการเลน่ของ
ตนเองและกลุม่ 
-  รว่มวางแผนการเลน่
เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
 - เทคนิคการ
พดูรอบวง 
 
- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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เกม สองมือเหนือศีรษะ 
 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อพฒันาทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน 

อุปกรณ ์

- ลกูวอลเลยบ์อล 

- นกหวีด 

- ใบบนัทกึผลคะแนน 

- นาฬิกาจบัเวลา 

วิธีปฏิบัติ 

1. ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 
2. ใหน้กัเรยีนท่ีมีความสามารถเทา่กนัในแต่ละกลุม่ ออกไปยืนในพืน้ท่ีแสดง 

ความสามารถ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.  เม่ือได้ยินสัญญาณนกหวีด ให้นักเรียนคนแรกของแต่ละกลุ่มเล่นลูกสองมือบน
ติดต่อกันใหไ้ดม้ากท่ีสดุจนกว่าจะหมดเวลา 1 นาที ในการเลน่ลกูสองมือบนลกูบอลตอ้งอยุ่เหนือ
ศีรษะและมีความสงูประมาณ 1-2 ฟุตถึงจะนบัเป็นลกูดี  (ดงัภาพ) 
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ภาพประกอบ 9 แสดงทกัษะการเลน่เกมสองมือเหนือศีรษะ 

           ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=612016 
 
4. ระหว่างปฏิบติัถา้ลกูตกพืน้ใหเ้ริ่มนบัหนึ่งใหม่ เม่ือหมดเวลา ใหน้กัเรียนบนัทึกคะแนน 

ซึ่งมีการคิดคะแนนดังนี ้ถ้าผู้ชนะจะไดค้ะแนนสะสมสูงสุด 5 คะแนน ถ้าชนะรองลงมาจะได ้
คะแนน 4 3 2 1 ลงมาตามล าดบั 

5.  ปฏิบติัแบบขอ้ 2-3 ไปเรื่อยๆจนครบทกุคน 
6.  เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแข่งขนั

ไดม้ารวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=612016
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมนี ้าใจนักกีฬาและ 
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  5   เร่ือง  การเล่นลูกสองมือบน 2  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 
มาตรฐานการเรยีนรู ้
พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 
พ 3.2 :  รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ   
มีวินยั เคารพสทิธิ กฎกติก มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั และช่ืนชมในสนุทรียภาพ
ของการกีฬา 
 

2.  สาระส าคัญ 
 การเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะเป็นทกัษะพืน้ฐานของกีฬาวอลเลยบ์อลท่ีใชใ้นการตัง้ลกู
ใหก้ับผูต้บเพื่อโจมตีคูต่่อสู ้การเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะมีหลายลกัษณะ เช่นการเลน่ลกูสอง
มือบนเหนือศีรษะดา้นหนา้ ดา้นขา้ง ดา้นหลงั และการกระโดด ฉะนัน้ผูเ้รยีนควรศกึษาเนือ้หา และ
วิเคราะหท์กัษะขัน้ตอนของการเล่นลูกสองมือบนเหนือศีรษะตลอดจนจะตอ้งท าความเขา้ใจใน
กิจกรรมแต่ละกิจกรรม และฝึกปฏิบติัการเลน่ลกูสองมือบนเหนือศีรษะโดยการฝึกจากแบบฝึกงา่ย
ไปหาแบบฝึกท่ีมีความยากสงูขึน้ ควรมีการฝึกฝนบอ่ยครัง้เพื่อใหเ้กิดความช านาญและพฒันามาก
ขึน้ 
 

3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนได ้ (K) 
 2.  นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนได ้(P)  
 3.  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ (A) 
 

4.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความส าคญัของทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน 
 2.  ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือบน 
 3.  การเลน่ลกูสองมือบน 
 4.  การน าทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนไปใชใ้นการแขง่ขนั 
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5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
 

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

 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้  
 ข้ันเตรียม (10 นาที) 

1.  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2.  ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3.  อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่เกมพาคู่วิ่งเป้ียว วิธีการเลน่  แบ่งผูเ้ลน่ออกเป็น 2 ทีมๆละ

เทา่ ๆ กัน และภายในทีมเดียวกนัใหจ้บัคู่ 2 คน กติกาการเลน่มีอยูว่า่ ครูผูส้อนจะแจกโคนทีมละ 1 
โคน คนท่ีจับคู่กันภายในทีมของทัง้ 2 ทีมจะตอ้งถือโคนวิ่งออ้มเกา้อีท่ี้ก าหนด และพยามยามวิ่ง
แปะทีมฝ่ายตรงขา้มใหไ้ด ้ถา้ยังแปะไม่ได ้ก็ออ้มเก้าอีแ้ลว้มาส่งโคนใหเ้พื่อนคู่ต่อไปภายในทีม 
ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อหนา่ย  

4.  ให้นักเรียนจัดแถวเป็นวงกลม 2 วง แบ่งเป็นชาย 1 วง หญิง 1 วง ให้นักเรียน
อาสาสมัคร 5 คน ของแต่ละวงออกมาน ายืดเหยียดกลา้มเนือ้ในวงของตนเอง คนละ 2 ท่า ไม่ซ  า้
กนั (ผูน้  าตอ้งไม่ซ  า้กบัครัง้ท่ีแลว้) 
 

ข้ันสอน  (10 นาที) 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือบนตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1. แบบฝึกท่ี 5 การเล่นลูกสองมือบนโต้คู่ นักเรียนยืนหันหน้าเข้าหากัน ยืนห่างกัน

ประมาณ 2-4 เมตร คนท่ีมีบอลโยนบอลใหเ้พื่อนเลน่ลกูสองมือบนไปหาคูข่องตนเอง สลบักนัไปมา 
แบบตอ่เน่ือง 

2. แบบฝึกท่ี 6 เคลื่อนท่ีเลน่ลกูสองมือบนระหว่าง 2 คน  ผูเ้รียนท่ี 1 โยนบอลใหผู้เ้รยีนคน
ท่ี 2 เคลื่อนตวัไปทางซา้ยและขวาเพื่อเลน่ลกูสองมือบนจนครบก าหนดและเปลี่ยนกนัปฏิบติั  
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3.  แบบฝึกท่ี 7 เลน่ลกูสองมือบนกระทบผนงั  ใหน้กัเรยีนเลน่ลกูสองมือบนกระทบผนงัให้

ไดจ้  านวนครัง้ท่ีมากท่ีสดุโดยไม่ตกพืน้ 
4.  แบบฝึกท่ี 8 เลน่ลกูสองมือบนกระทบผนงัแบบมีเปา้หมาย  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 

จ านวน 4 คน เลน่ลกูสองมือบนกระทบผนงัในกรอบสี่เหลี่ยมท่ีก าหนดใหค้นละ 1 ลกู แลว้วนขวา
ไปตอ่ทา้ยแถวของตนเองโดยท่ีไม่ใหล้กูบอลตกพืน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนอยูก่ลุม่เดิมในชั่วโมงท่ีแลว้ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน       

ปานกลาง 3 คน อ่อน 1 คน โดยกลุ่มนีเ้รียกว่ากลุ่มบ้าน ให้แต่ละกลุ่มแยกฝึกซอ้มทักษะท่ีครู
ก าหนดตามกลุม่ของตนเองรว่มกนัและใหส้มาชิกแต่ละกลุม่วางแผนรว่มกนัถึงหนา้ท่ีและบทบาท
ในการท ากิจกรรมระหว่างท่ีฝึกปฏิบัติ สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแก้ไขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก 
เพื่อนเตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ท่ีมีระดบัความสามารถเท่าเทียมกันสง่ตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

แบบฝึกตา่ง ๆ ระหวา่งกลุม่ดว้ยเกมกระทบฝา (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
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   2. เม่ือแขง่ขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแต่ละคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
  3. เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1.  ครูและนกัเรยีนรว่มกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุ่มของตนและน ามาปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ข 
การเลน่ตอ่ไป 
 

8.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 
1.  ลกูวอลเลยบ์อล 
2.  สนามวอลเลยบ์อล 
 

9.  การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 
1.  การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2.  การตอบค าถาม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6  
แถว ชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจ
เครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและ
เช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่
เกมพาคูว่ิ่งเป้ียว วธีิการเลน่  
แบง่ผูเ้ลอ่อกเป็น 2 ทีมๆละ
เทา่ๆกนั และภายในทีม
เดียวกนัใหจ้บัคู ่2 คน กติกา
การเลน่มีอยูว่า่ ครูผูส้อนจะ
แจกโคนทีมละ 1 โคน คนท่ี
จบัคูก่นัภายในทีมของทัง้ 2 ทีม
จะตอ้งถือโคนวิ่งออ้มเกา้อีท่ี้
ก าหนด และพยามยามวิ่งแปะ
ทีมฝ่ายตรงขา้มใหไ้ด ้ถา้ยงั
แปะไม่ได ้ก็ออ้มเกา้อีแ้ลว้มา
สง่โคนใหเ้พื่อนคู่ตอ่ไปภายใน
ทีม ก าหนดขอบเขตการเลน่ให้
ชดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิด
ความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อ(การ
จดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 
4. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็น
วงกลม ใหน้กัเรยีนอาสาสมคัร 
2 คน ออกมาน ายืดเหยียด
กลา้มเนือ้ในวงของตนเอง คน
ละ 2 ทา่ ไมซ่  า้กนั คนน าตอ้งไม่
ซ  า้กบัคนท่ีแลว้ 

  

 

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันสอน 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเลน่ลกูสองมือบน
ตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1. แบบฝึกท่ี 5 การเลน่ลกูสอง
มือบนโตคู้ ่ 
2. แบบฝึกท่ี 6  เคลื่อนท่ีเลน่ลกู
สองมือบน  
3. แบบฝึกท่ี 7 เลน่ลกูสองมือ
บนกระทบผนงั   
4. แบบฝึกท่ี 8 เลน่ลกูสองมือ
บนกระทบผนงัแบบมีเปา้หมาย   

  

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

 

ข้ันฝึกปฏิบัติ   
- ครูใหน้กัเรยีนอยูก่ลุม่เดิมใน
ชั่วโมงท่ีแลว้  ใหแ้ต่ละกลุม่แยก
ฝึกซอ้มทกัษะท่ีครูก าหนดให ้
ตามกลุม่ของตนเองรว่มกนั
และใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่
วางแผนรว่มกนัถึงหนา้ท่ีและ
บทบาทในการท ากิจกรรม
ระหวา่งท่ีฝึกปฏิบติั สงัเกต ให้
ค  าแนะน าและแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อน
เตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

 

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้ม
ท่ีจะแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 

 

ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครูคละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อฝึก
ปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 

- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

- ความ
รบัผิดชอบ 

- ความ
สามคัคี 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันน าไปใช้  
  ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่บา้น
ท่ีมีระดบัความสามารถเทา่กนั 
สง่ตวัแทนท าการแขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่ดว้ยเกมกระทบฝา 
(รายละเอียดแนบทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรู)้ 

1. ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้น
แตล่ะกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั 
หรอืใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็
สิน้แลว้ใหน้  าคะแนนของ
แตล่ะคนท่ีเขา้แขง่ขนัใน
แตล่ะกลุม่ มารวมกนัใน
กลุม่ของตวัเอง กลุม่ไหน
มีคะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ  

- เทคนิคการ
แขง่ขนัระหวา่ง
กลุม่ดว้ยเกม 
- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ  
รูอ้ภยั 
- ความ
ยติุธรรม 
- ความ
สามคัคี 
- ความ
รบัผิดชอบ 
- ความมี
ระเบียบวินยั 

ข้ันสรุป  
1.  ครูสรุปเก่ียวกบั กิจกรรมท่ี
เรยีนในครัง้นี ้รว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นและวางแผนการ
ฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุม่
ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่
ของตนและแกไ้ขการเลน่ตอ่ไป 
 2.  ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีแพ้
ในการแขง่ขนัในวนันัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรม
ความมีระเบียบวินยัและความ
มีน า้ใจนกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป มอบหมายแบง่หนา้ท่ีให้
นกัเรยีนเก็บอุปกรณใ์ห้
เรยีบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่
ช่วยกนัก าหนดหนา้ท่ี
ตามความสามารถของ
แตล่ะคน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 
-  วิเคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคการเลน่ของ
ตนเองและกลุม่ 
-  รว่มวางแผนการเลน่
เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
  
- เทคนิคการพดู
รอบวง 
 
- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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       ครู         นกัเรียนเก่ง     นกัเรียนปานกลาง       นกัเรียนอ่อน                  
   ผนงั 

          ทศิทางการเลน่ลกู
สองมือบน   

     พืน้ท่ีแสดความสามารถ 

Group 
Tournament 

Home group 

กระทบฝา 
 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อพฒันาทกัษะการเลน่ลกูสองมือบน 

อุปกรณ ์

- ลกูวอลเลยบ์อล 

- นกหวีด 

- ใบบนัทกึผลคะแนน 

- นาฬิกาจบัเวลา 

วิธีปฏิบัติ 

1. ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 

2. ใหน้กัเรยีนท่ีเขา้แขง่ขนัคนแรกออกไปยืนในพืน้ท่ีแขง่ขนั (ระดบัความสามารถของนกัเรยีน 

ระหวา่งกลุม่ตอ้งเทา่กนั) โดยยืนหา่งจากผนงัประมาณ 2-3 เมตร 

   
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

3. เม่ือครูเป่านกหวีดเริ่ม ใหน้กัเรยีนเลน่ลกูสองมือบนกระทบผนงัไปยงัเปา้หมายท่ีก าหนดให  ้

โดยปฏิบติัดงันี ้  

 จังหวะท่ี 1 ยืนท่าเตรียมพรอ้ม มือทัง้สองจับลูกบอลเลยบ์อลเหนือศีรษะบอลค่อนไป
ดา้นหนา้ 
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 จงัหวะท่ี 2 โยนลกูบอลเขา้หาก าแพง 
 จงัหวะท่ี 3 เม่ือลกูวอลเลยบ์อลตกมาถึงจุดสมัผสัใหเ้ลน่ลกูสองมือบนใหล้กูบอลสมัผสัท่ี
นิว้มือ เกรง็ปลายนิว้ทกุครัง้ท่ีสมัผสับอล ยอ่ตวัลงแลว้ยืดล  าตวัและยืดแขน เป็นการช่วยสง่ลกูบอล
อีกแรงหนึ่ง เพื่อใหล้กูบอลพุง่เขา้หาก าแพงและเปา้หมายท่ีตอ้งการ (ดงัภาพ) 
 
 

 
 

  
  
  
  
 
  
 
 

ภาพประกอบ 10 แสดงทกัษะการเลน่ลกูสองมือบนเกมกระทบฝา 
          ท่ีมา : http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=612016 

 

4.  ให้ผูแ้ข่งขันปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆจนครบเวลาท่ีก าหนด เม่ือหมดเวลานักเรียนคนใด
สามารถเลน่ลกูสองมือบนเขา้เปา้หมายมากท่ีสดุถือวา่เป็นฝ่ายชนะในเกมนัน้ 

5.  บนัทกึคะแนนลงในใบบนัทกึผล ซึ่งคิดคะแนนไดด้งันี ้ถา้ชนะในเกมนัน้จะไดค้ะแนน 5
คะแนน ถา้ผูช้นะรองลงมาจะไดค้ะแนน  4 3 2 1 ลงมาตามล าดบั 

6.  ปฏิบติัแบบขอ้ท่ี  2-4 ไปจนครบทกุคน 
7.  เม่ือแข่งขนัเสร็จใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแข่งขนั

ไดม้ารวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 

 

 

 

 

 

http://oknation.nationtv.tv/blog/print.php?id=612016
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมนี ้าใจนักกีฬาและ 
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6  เร่ือง  การเสิรฟ์มือล่าง 1   จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 
มาตรฐานการเรยีนรู ้
พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลน่เกมและกีฬา 
พ 3.2  :  รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกมและการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  
มีวินยัเคารพสทิธิ กฎ กติกามีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแขง่ขนั และช่ืนชมในสนุทรยีภาพ
ของการกีฬา 
 

2.  สาระส าคัญ 
 การเสริฟ์วอลเลยบ์อลเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการเลน่ทีม  จุดประสงคข์องการเสริฟ์  
หรือเป้าหมายก็เพื่อใหล้กูขา้มตาขา่ยไปตกลงในแดนของฝ่ายตรงขา้มในบริเวณ หรือต าแหน่งท่ีผู ้
เสริฟ์ตอ้งการ เปา้หมายเริ่มเลน่เป็นสว่นหนึ่งของการเปิดเกมรุกในการท าคะแนนใหก้บัทีม 
 
3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะเสริฟ์วอลเลยบ์อลได ้ (K) 
 2.  นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลได ้(P)  
 3.  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ (A) 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความส าคญัของทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 
 2.  ขัน้ตอนการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 
 3.  การเสริฟ์วอลเลยบ์อลมือลา่ง 
 4.  การน าทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลไปใชใ้นการแขง่ขนั 
 

5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
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6.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1.  ซื่อสตัยส์จุรติ   
2.  มีวินยั              
3.  มุ่งมั่นในการท างาน   
4.  มีจิตสาธารณะ 

 
7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ข้ันเตรียม (10 นาที) 

1.  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2.  ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3.  อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่เกมวิ่งเปรีย้ว วิธีการเลน่ แบ่งนกัเรียนเป็น  2  ฝ่าย เทา่ๆกัน 

แต่ละฝ่ายถือผา้หรือไม ้เม่ือกรรมการใหส้ญัญาณเริ่มการแข่งขนั ใหแ้ต่ละฝ่ายวิ่งไปทางดา้นขวา
ของตนเองพยายามวิ่งออ้มหลกัทัง้ 2 หลกัไลฝ่่ายตรงขา้มใหเ้รว็ท่ีสดุ เม่ือวิ่งครบรอบหนึ่งคน ใหส้ง่
ผา้หรือไมใ้หค้นต่อไป คนท่ีเพิ่งวิ่งเสรจ็ไปตอ่หลงัแถว และเวียนรอบไปเรื่อยๆ เม่ือถึงระยะใหใ้ชผ้า้
หรือไม้ตีท่ีหลงัคนหนา้ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ัดเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความทา้ทายแลว้ไม่
เบื่อหนา่ย  
 

 
 
 
 
 
 
4. แบง่นกัเรยีนเป็น 8 กลุม่กลุม่ละ 5 คน คละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 

3 คน อ่อน 1 คน โดยยดึความสามารถดา้นทกัษะวอลเลยบ์อลเป็นเกณฑ ์ 
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 ข้ันสอน  (10 นาที)  
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเสริฟ์มือลา่งตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1.  วิธีการเสิรฟ์มือลา่ง  ผูเ้สริฟ์ยืนในเขตเสิรฟ์หนัหนา้เขา้ตาข่าย แยกเทา้ห่างประมาณ 1 

ช่วงไหล ่ถือลกูบอล ยกลกูบอลไวร้ะดบัหนา้ทอ้ง งอศอกและโนม้ตวัไปขา้งหนา้เล็กนอ้ย  ลกัษณะ
ของมือท่ีตีลกูบอลอาจใชก้ารแบบมือ ก าหมดั สนัมือ (ดงัภาพ) 

 
 
 
   
 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงทกัษะการเสริฟ์มือลา่ง 
           ท่ีมา : กรมลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวละกีฬา,2555 : 110 

 
2.  แบบฝึกท่ี 1 โยนและเสริฟ์มือลา่งไปหาคูย่งัไม่ขา้มตาขา่ย ใหน้กัเรียนยืนหนัหนา้เขา้หา

คูห่่างกันประมาณ  3-5 เมตร ยืนเทา้น าเทา้ตาม แลว้โยนบอลขึน้แลว้เสิรฟ์มือลา่งไปหาคู่ของตน 
ท าจนครบก าหนด แลว้สลบักนัปฏิบติั 

3.  แบบฝึกท่ี 2 การเสิรฟ์มือลา่งขา้มตาข่ายเขตเสน้ 3 เมตร  ใหน้กัเรยีนยืนตรงเขตเสน้ 3 
เมตร เสริฟ์มือลา่งขา้มตาขา่ย เพื่อฝึกบงัคบัทิศทางลกูบอล ท าจนครบก าหนดแลว้สลบักนัปฏิบติั 

4.  แบบฝึกท่ี 3 การเสิรฟ์มือลา่งตรงเสน้ 6 เมตร  ใหน้กัเรยีนยืนตรงเขตเสน้ 6 เมตร เสริฟ์
มือลา่งขา้มตาขา่ย ท าจนครบก าหนดแลว้สลบักนัปฏิบติั 

5.  แบบฝึกท่ี 4  การเสิรฟ์มือลา่งตรงเสน้เสิรฟ์ของสนาม ใหน้กัเรียนเสิรฟ์มือลา่งขา้มตา
ขา่ยหาคูข่องตนเอง บรเิวณหลงัเสน้เสริฟ์ของสนาม ท าจนครบก าหนดแลว้สลบักนัปฏิบติั 
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ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ท่ีครูแบง่ให ้ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3  

คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุ่มบา้น ใหแ้ต่ละกลุม่แยกฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่ของตนเอง
รว่มกันและใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ีและบทบาทในการท ากิจกรรมระหวา่งท่ี
ฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อนเตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุม่ท่ีมีระดบัความสามารถเท่าเทียมกันสง่ตวัแทนเขา้แข่งขนัใน

แบบฝึกตา่งๆระหวา่งกลุม่ ดว้ยเกมขา้มตาขา่ยวยัทีน (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
   2.  เม่ือแข่งขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแตล่ะคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
   3. เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1.  ครูและนกัเรยีนรว่มกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ขการ
เลน่ตอ่ไป 
  2.  ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีชนะและใหก้ าลงัใจกลุ่มท่ีแพ้ในการแข่งขันในวันนัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรมความมีระเบียบวินยัและความมีน า้ใจนักกีฬา 
  3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้ตอ่ไป และใหต้วัแทนกลุม่น าอุปกรณไ์ปเก็บเขา้ท่ีเดิม 
  4. ครูมอบหมายแบ่งหน้าท่ีให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 
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8.  ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ลกูวอลเลยบ์อล 

2.  สนามวอลเลยบ์อล 
 

9.  การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1.  การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2.  การตอบค าถาม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 
แถว ชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจ
เครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและ
เช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่
เกมวิ่งเปรีย้ว วธีิการเลน่ แบง่ผู้
เลน่เป็น  2  ฝ่าย เทา่ๆกนั แตล่ะ
ฝ่ายถือผา้หรอืไม ้เม่ือกรรมการ
ใหส้ญัญาณเริ่มการแขง่ขนั ให้
แตล่ะฝ่ายวิ่งไปทางดา้นขวาของ
ตนเองพยายามวิ่งออ้มหลกัทัง้ 2 
หลกัไลฝ่่ายตรงขา้มใหเ้รว็ท่ีสดุ 
เม่ือวิ่งครบรอบหนึ่งคน ใหส้ง่ผา้
หรอืไมใ้หค้นตอ่ไป คนท่ีเพิ่งวิ่ง
เสรจ็ไปตอ่หลงัแถว และเวียน
รอบไปเรื่อยๆ เม่ือถึงระยะใหใ้ช้
ผา้หรอืไมตี้ท่ีหลงัคนหนา้
ก าหนดขอบเขตการเลน่ให้
ชดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความ
ทา้ทายแลว้ไม่เบื่อหนา่ย (การ
จดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 
4. แบง่นกัเรยีนเป็น 8 กลุม่ กลุม่
ละ 5 คน คละความสามารถ
และเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3 
คน อ่อน 1 คน  
 

  

 

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันสอน 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเสริฟ์มือลา่งตาม
แบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1. วิธีการเสริฟ์มือลา่ง   
2. แบบฝึกท่ี 1 โยนและเสริฟ์มือ
ลา่งไปหาคูย่งัไม่ขา้มตาขา่ย  
3. แบบฝึกท่ี 2 การเสริฟ์มือลา่ง
ขา้มตาขา่ยเขตเสน้ 3 เมตร   
4. แบบฝึกท่ี 3 การเสริฟ์มือลา่ง
ตรงเสน้ 6 เมตร   
5. แบบฝึกท่ี 4 การเสริฟ์มือลา่ง
ตรงเสน้เสริฟ์ของสนาม   

 

 

 

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

ข้ันฝึกปฏิบัติ  
- ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ท่ีครู
แบง่ให ้ท่ีคละความสามารถและ
เพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3 คน 
อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รยีกวา่
กลุม่บา้น ใหแ้ตล่ะกลุม่แยก
ฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่ของ
ตนเองรว่มกนัและใหส้มาชิกแต่
ละกลุม่วางแผนรว่มกนัถึงหนา้ท่ี
และบทบาทในการท ากิจกรรม
ระหวา่งท่ีฝึกปฏิบติั สงัเกต ให้
ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง
ใหแ้ก่สมาชิก เพื่อนเตรยีม
แขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

 

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้ม
ท่ีจะแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 

 

 

 

 

 

 

ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครู
คละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อ
ฝึกปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 

- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั  

 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันน าไปใช้  
  ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่บา้นท่ี
มีระดบัความสามารถเทา่กนั สง่
ตวัแทนท าการแขง่ขนัระหวา่ง
ดว้ยเกมขา้มตาขา่ยวยัทีน 
(รายละเอียดแนบทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรู)้ 

1. ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้น
แตล่ะกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั 
หรอืใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็
สิน้แลว้ใหน้  าคะแนนของ
แตล่ะคนท่ีเขา้แขง่ขนัใน
แตล่ะกลุม่ มารวมกนัใน
กลุม่ของตวัเอง กลุม่ไหน
มีคะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ  

- เทคนิคการ
แขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่
ดว้ยเกม 
- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ   
รูอ้ภยั 
- ความยติุธรรม 
- ความสามคัคี 
- ความ
รบัผิดชอบ 
- ความมี
ระเบียบวินยั 
 

 

ข้ันสรุป  
1.  ครูสรุปเก่ียวกบั กิจกรรมท่ี
เรยีนในครัง้นี ้รว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นและวางแผนการ
ฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุม่
ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่
ของตนและแกไ้ขการเลน่ตอ่ไป 
2.  ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีแพใ้น
การแขง่ขนัในวนันัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรม
ความมีระเบียบวินยัและความมี
น า้ใจนกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป มอบหมายแบง่หนา้ท่ีให้
นกัเรยีนเก็บอุปกรณใ์หเ้รยีบรอ้ย
และท าความสะอาดตรวจสอบ
เครื่องแตง่กาย 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่
ช่วยกนัก าหนดหนา้ท่ี
ตามความสามารถของ
แตล่ะคน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 
-  วิเคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคการเลน่ของ
ตนเองและกลุม่ 
-  รว่มวางแผนการเลน่
เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
 - เทคนิคการ
พดูรอบวง 
 
- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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เกม ข้ามตาข่ายวัยทีน 
 

วัตถุประสงค ์  
 เพื่อพฒันาทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลมือลา่ง 
อุปกรณ ์

- ลกูวอลเลยบ์อล 
- นกหวีด 
- ใบบนัทกึผลคะแนน 
- นาฬิกาจบัเวลา 

วิธีปฏิบัติ 
1. ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 
2. ใหน้กัเรยีนท่ีเขา้แขง่ขนัคนแรกออกไปยืนในพืน้ท่ีแขง่ขนั (ระดบัความสามารถของนกัเรยีน 

ระหวา่งกลุม่ตอ้งเทา่กนั)  
 

 

 

 

 

 

 

 

3.  เม่ือครูเป่านกหวีดเริ่ม ให้นักเรียนเสิรฟ์บอลด้วยมือล่างเท่านั้น การเสิรฟ์มือล่างไป
เปา้หมายท่ีก าหนดใหโ้ดยปฏิบติัดงันี ้ 

 จงัหวะท่ี 1  ใหน้กัเรียนยืนหนัหนา้เขา้หาตาข่ายแยกเทา้หา่งประมาณ 1 ช่วงไหล ่หรอืเทา้
น าเทา้ตาม 
 จังหวะท่ี 2  ถือบอลไวร้ะดับหน้าท้อง เหวี่ยงแขนมาขา้งหลังสุดพรอ้มโยนลูกบอลขึน้ 
จงัหวะท่ีลกูบอลเริ่มตกใหเ้หวี่ยงแขนกลบัมาขา้งหนา้ ควรยอ่เขา่เพื่อช่วยเพิ่มแรงสง่ดว้ย  ลกัษณะ
ของมือท่ีตีลกูบอล อาจจะใชก้ารแบมือ ก าหมัด ตีลกูบอลได ้แขนท่ีเหวี่ยงไปตีลกูบอลตอ้งเหยียด
ตงึ 
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       4.  ใหน้กัเรยีนคนแรกของแตล่ะกลุม่เสริฟ์มือลา่งใหข้า้มตาขา่ยโดยใชก้ารเสริฟ์สองมือลา่งให  ้
ไดม้ากท่ีสุดในเวลาท่ีครูก าหนด ถ้าเสิรฟ์ไม่ขา้มตาข่ายหรือออกถือว่าไม่นับ  เม่ือหมดเวลา ใหผู้ ้
แขง่ขนับนัทกึคะแนน ซึ่งมีการคิดคะแนนดงันี ้ถา้ผูช้นะจะไดค้ะแนนสะสมสงูสดุ 5 คะแนน ถา้ชนะ
รองลงมาจะได ้คะแนน 4 3 2 1 ลงมาตามล าดบั 

5.  ปฏิบติัจนครบทกุคน 
6.  เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแขง่ขนัไดม้า

รวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมนี ้าใจนักกีฬาและ 
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7  เร่ือง  การเสิรฟ์มือล่าง 2   จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 
มาตรฐานการเรยีนรู ้

พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลน่เกม  และกีฬา 

พ 3.2  :  รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเลน่กีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ   
มีวินยั เคารพสทิธิ กฎกติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั และช่ืนชมในสนุทรยีภาพ
ของการกีฬา 
 

2.  สาระส าคัญ 
 การเสริฟ์วอลเลยบ์อลเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการเลน่ทีม  จุดประสงคข์องการเสริฟ์  
หรือเป้าหมายก็เพื่อใหล้กูขา้มตาขา่ยไปตกลงในแดนของฝ่ายตรงขา้มในบริเวณ หรือต าแหน่งท่ีผู ้
เสริฟ์ตอ้งการ เปา้หมายเริ่มเลน่เป็นสว่นหนึ่งของการเปิดเกมรุกในการท าคะแนนใหก้บัทีม 
 
3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะเสริฟ์วอลเลยบ์อลได  ้ (K) 
 2.  นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลได ้(P)  
 3.  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ (A) 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความส าคญัของทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 
 2.  ขัน้ตอนการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 
 3.  การเสริฟ์วอลเลยบ์อลมือลา่ง 
 4.  การน าทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลไปใชใ้นการแขง่ขนั 
 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
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6.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1.  ซื่อสตัยส์จุรติ   
2.  มีวินยั              
3.  มุ่งมั่นในการท างาน   
4.  มีจิตสาธารณะ 
 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้  
ข้ันเตรียม (10 นาที) 
1.  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็นวงกลม 2 วง แบง่เป็นชาย 1 วง หญิง 1 วง ใหน้กัเรยีน 

อาสาสมคัร 5 คน ของแตล่ะวงออกมาน ายืดเหยียดกลา้มเนือ้ในวงของตนเอง คนละ 2 ทา่ ไม่ซ  า้
กนั ผูน้  าตอ้งไม่ซ  า้กบัครัง้ท่ีแลว้ 
 

 
 
 
 
 
ข้ันสอน  (10 นาที) 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเสริฟ์มือลา่งตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1.  แบบฝึกท่ี 5 เสริฟ์มือลา่งขา้มตาขา่ยซา้ย - ขวา ใหน้กัเรยีนเสริฟ์มือลา่งใหข้า้มตาขา่ย

ใหล้งฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวาของสนาม ใหล้กูบอลขา้มตาขา่ยทกุลกู แลว้ใหเ้พื่อนท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มเสริฟ์
กลบัมา สลบักนัปฏิบติั 
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2.  แบบฝึกท่ี 6 เสริฟ์มือลา่งลงจุด 3 จุด ใหน้กัเรียนเสริฟ์ลกูมือลา่งใหข้า้มตาขา่ยใหล้งลง
จุดท่ีครูก าหนดให ้3 จุด ใหล้กูบอลขา้มตาขา่ยทกุลกู แลว้ใหเ้พื่อนท่ีอยูฝ่ั่งตรงขา้มเสริฟ์กลบัมา 
สลบักนัปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
 
3.  แบบฝึกท่ี 7 เสริฟ์มือลา่งลงจุด 4 จุดแบบทีม ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ  เสริฟ์บอลให้

ขา้มตาขา่ยลงจุด ท่ีครูก าหนด ใหล้กูบอลขา้มตาขา่ยทกุลกู แลว้วนไปต่อแถวเพื่อน ท าจนครบทกุ
จุด 

 
 

 
 
 
 
 

ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนอยูก่ลุม่เดิมในชั่วโมงท่ีแลว้ ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปาน 

กลาง 3 คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุม่บา้น ใหแ้ต่ละกลุม่แยกฝึกซอ้มทกัษะท่ีครูก าหนด
ตามกลุม่ของตนเองรว่มกันและใหส้มาชิกแต่ละกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ีและบทบาทในการ
ท ากิจกรรมระหว่างท่ีฝึกปฏิบัติ สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแก้ไขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อน
เตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1.  ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีมีระดับความสามารถเท่าเทียมกันส่งตัวแทนเขา้แข่งขัน

ระหวา่งกลุม่ ดว้ยเกมดว้ยเกมพุง่สูเ่ปา้ (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
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   2.  เม่ือแขง่ขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแตล่ะคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
  3. เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1.  ครูและนกัเรยีนรว่มกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ขการ
เลน่ตอ่ไป 
  2.  ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีชนะและใหก้ าลงัใจกลุ่มท่ีแพใ้นการแข่งขันในวันนัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรมความมีระเบียบวินยัและความมีน า้ใจนกักีฬา 
  3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้ตอ่ไป และใหต้วัแทนกลุม่น าอุปกรณไ์ปเก็บเขา้ท่ีเดิม 
  4. ครูมอบหมายแบ่งหน้าท่ีให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 
 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ลกูวอลเลยบ์อล 
2.  สนามวอลเลยบ์อล 
 

9. การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ 
1.  การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2.  การตอบค าถาม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 
6 แถว ชาย 3 แถว หญิง 3
แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม 
ตรวจเครื่องแตง่กายของ
นกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3. ใหน้กัเรยีนจดัแถวเป็น
วงกลม 2 วง เป็นชาย 1 วง 
หญิง 1 วง ใหน้กัเรยีน
อาสาสมคัร 2 คน  
ของแตล่ะวงออกมาน ายืด
เหยียดกลา้มเนือ้ในวงของ
ตนเองคนละ 2 ทา่ ไม่ซ  า้กนั 
ผูน้  าตอ้งไม่ใช่คนเดิม 

  

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 

 

ข้ันสอน 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเสริฟ์มือลา่งตาม
แบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1. แบบฝึกท่ี 5 เสริฟ์มือลา่ง
ขา้มตาขา่ยซา้ย - ขวา  
2. แบบฝึกท่ี 6 เสริฟ์มือลา่งลง
จุด 3 จุด  
3. แบบฝึกท่ี 7 เสริฟ์มือลา่งลง
จุด 4 จุดแบบทีม  

  

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันฝึกปฏิบัติ   
- ครูใหน้กัเรยีนอยูก่ลุม่เดิมใน
ชั่วโมงท่ีแลว้  ใหแ้ต่ละกลุม่
แยกฝึกซอ้มทกัษะท่ีครู
ก าหนดให ้ตามกลุม่ของ
ตนเองรว่มกนัและใหส้มาชิก
แตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกนัถึง
หนา้ท่ีและบทบาทในการท า
กิจกรรมระหวา่งท่ีฝึกปฏิบติั 
สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก 
เพื่อนเตรยีมแขง่ขนัระหวา่ง
กลุม่  

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้ม
ท่ีจะแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 

ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครู
คละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อ
ฝึกปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 

- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 

 

ข้ันน าไปใช้  
 ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่บา้น
ท่ีมีระดบัความสามารถเทา่กนั 
สง่ตวัแทนท าการแขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่ดว้ยเกมเกมพุง่สู่
เปา้ (รายละเอียดแนบทา้ย
แผนการจดัการเรยีนรู)้ 

1. ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้น
แตล่ะกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั 
หรอืใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็
สิน้แลว้ใหน้  าคะแนนของ
แตล่ะคนท่ีเขา้แขง่ขนัใน
แตล่ะกลุม่ มารวมกนัใน
กลุม่ของตวัเอง กลุม่ไหน
มีคะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ  

 

 

- เทคนิคการ
แขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่
ดว้ยเกม 

- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ  รู ้
อภยั 

- ความยติุธรรม 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันสรุป  
1.  ครูสรุปเก่ียวกบั กิจกรรมท่ี
เรยีนในครัง้นีส้ามารถน าไปใช้
ในการเลน่วอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกนัแสดงความ
คิดเห็นและวางแผนการฝึก
ทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุม่
ของตนและน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิก
ในกลุม่ของตนและแกไ้ขการ
เลน่ตอ่ไป 
2.  ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีแพ้
ในการแขง่ขนัในวนันัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของ
คณุธรรมความมีระเบียบวินยั
และความมีน า้ใจนกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป  
4. ครูมอบหมายแบง่หนา้ท่ีให้
นกัเรยีนเก็บอุปกรณใ์ห้
เรยีบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 
 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่
ช่วยกนัก าหนดหนา้ท่ี
ตามความสามารถของ
แตล่ะคน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง

แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ

สมาชิกในกลุม่ 

-  วิเคราะหปั์ญหาและ

อุปสรรคการเลน่ของ

ตนเองและกลุม่ 

-  รว่มวางแผนการเลน่

เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
  

- เทคนิคการ
พดูรอบวง 

 

- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 
 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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เกม พุ่งสู่เป้า 
 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อพฒันาทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 

อุปกรณ ์

-  ลกูวอลเลยบ์อล 

-  นกหวีด 

-  ใบบนัทกึผลคะแนน 

-  นาฬิกาจบัเวลา 

วิธีปฏิบัติ 
1.  ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 
2.  ใหน้ักเรียนท่ีเขา้แข่งขันคนแรกออกไปยืนในพืน้ท่ีแข่งขัน (ระดับความสามารถของ

นกัเรยีนระหวา่งกลุม่ตอ้งเทา่กนั)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. เม่ือครูเป่านกหวีดเริ่ม ใหน้กัเรยีนเสริฟ์บอลดว้ยมือลา่งเทา่นัน้ ใหล้งเปา้หมายท่ีครู
ก าหนด ถา้ไม่ลงจะไม่นบัเป็นคะแนน ใหน้กัเรยีนปฏิบติัตอ่ไปเรื่อยๆจนครบเวลาท่ีก าหนด เม่ือ
หมดเวลาผูแ้ขง่ขนัคนใดสามารถเสริฟ์มือลา่งขา้มตาขา่ยลงในจุดท่ีครูก าหนดมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะในเกมนัน้ 

4. บนัทกึคะแนนลงในใบบนัทกึผล ซึ่งคิดคะแนนไดด้งันี ้ถา้ชนะในเกมนัน้จะไดค้ะแนน 5  
คะแนน ถา้ผูช้นะรองลงมาจะไดค้ะแนน 4 3 2 1 ลงมาตามล าดบั ปฏิบติัแบบขอ้ท่ี  2-4 ไปจนครบ
ทกุคน 

5. เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแขง่ขนั
ไดม้ารวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมนี ้าใจนักกีฬาและ 
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  เร่ือง  การเสิรฟ์มือบน 1  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 

มาตรฐานการเรยีนรู ้

พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลน่เกม  และกีฬา 

พ 3.2 :  รกัการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเลน่กีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  
มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน ้าใจนักกีฬา มี จิตวิญญาณในการแข่งขัน  แ ละช่ืนชมใน
สนุทรยีภาพของการกีฬา 
 

2.  สาระส าคัญ 
 การเสริฟ์วอลเลยบ์อลเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการเลน่ทีม  จุดประสงคข์องการเสริฟ์  
หรือเป้าหมายก็เพื่อใหล้กูขา้มตาขา่ยไปตกลงในแดนของฝ่ายตรงขา้มในบริเวณ หรือต าแหน่งท่ีผู ้
เสริฟ์ตอ้งการ เปา้หมายเริ่มเลน่เป็นสว่นหนึ่งของการเปิดเกมรุกในการท าคะแนนใหก้บัทีม 
 
3.  จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 1.  นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะเสริฟ์วอลเลยบ์อลได  ้ (K) 
 2.  นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลได ้(P)  
 3.  นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้ (A) 
 
4.  สาระการเรียนรู้ 
 1.  ความส าคญัของทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 
 2.  ขัน้ตอนการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 
 3.  การเสริฟ์มือบน 
 4.  การน าทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลไปใชใ้นการแขง่ขนั 
 
5.  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด   
2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    
3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
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6.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1.  ซื่อสตัยส์จุรติ   
2.  มีวินยั              
3.  มุ่งมั่นในการท างาน   
4.  มีจิตสาธารณะ 
 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ข้ันเตรียม (10 นาที) 

1.  ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2.  ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3.  อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่เกมจานซอ้นจาน วิธีการเลน่ ใหน้กัเรยีนจับคูก่ันแลว้ยืนเป็น

วงกลม แลว้มี 1 คู่ท่ีออกมาเริ่มเกม ก าหนดใหค้นท่ี 1 วิ่งไลค่นท่ี 2 ถา้คนท่ี 2 วิ่งไปตอ่ใคร ใหค้นท่ี
อยู่ขา้งๆคนท่ีโดนต่อวิ่งหนีไปต่อคนอ่ืน เล่นไปเรื่อยๆจนครบก าหนดเวลา และเพิ่มคนวิ่งไลเ่ป็น 2
คน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อหนา่ย (การจดัการเรยีนรูแ้บบรว่มมือ) 

4. แบง่นกัเรยีนเป็น 8 กลุม่กลุม่ละ 5 คน คละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 
3 คน อ่อน 1 คน โดยยดึความสามารถดา้นทกัษะวอลเลยบ์อลเป็นเกณฑ ์ 
 

 ข้ันสอน  (10 นาที) 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเสริฟ์มือบนตามแบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1.  วิธีการเสิรฟ์มือบน  ยืนหนัหนา้เขา้หาตาข่าย แยกเทา้ประมาณ 1 ช่วงไหล ่หรอืเทา้น า

เทา้ตามหนัหนา้เขา้หาตาขา่ย ตามองไปยงัไปเปา้หมายท่ีจะเสิรฟ์บอล โยนลกูบอลขึน้ใหย้กแขนท่ี
ถนัดยกศีรษะแอ่นทอ้ง ขณะตีลกูบอลใหถ้่ายน า้หนักตัวจากเทา้ขวามาเทา้ซา้ย  แขนเหยียดขึน้
เหนือไหล ่ใชฝ่้ามือตีตรงกลางสว่นหลงัของลกูบอล (ดงัภาพ) 

 
 
 
  

ภาพประกอบ 12 แสดงทกัษะการเสริฟ์มือบน 
       ท่ีมา : กรมลศกึษา กระทรวงการทอ่งเท่ียวละกีฬา,2555, น. 112-113 
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แบบฝึกท่ี 1 ตบลกูบอลลงพืน้ขึน้ - ลง  ใหน้กัเรียนจับคู่แลว้ใหค้นท่ีถือบอลใชมื้อตีลกูบอ
ลงพืน้ขึน้-ลง เพื่อฝึกการใชมื้อสมัผสัลกูบอลและการบงัคบัทิศทางของลกูบอล จนกวา่จะครบแลว้
เปลี่ยนกนัปฏิบติั 

แบบฝึกท่ี 2  ตบบอลกระทบพืน้ ใหน้กัเรยีนจบัคูย่ืนห่างกนัประมาณ 5-6 เมตรแลว้ใหค้นท่ี
ถือบอลคนแรกตบบอลลงพืน้ใหก้ระดอนไปหาเพื่อนไป-มา จนกวา่จะครบก าหนด แลว้เปลี่ยนกัน
ปฏิบติั 

 
 
 
 
 
 
แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและเสิรฟ์มือบนหาคู่แบบไม่มีตาข่าย ให้นักเรียนยืนห่างจากคู่

ประมาณ 5-6 เมตร ยืนในทา่เสริฟ์บอลแลว้ใหค้นท่ีถือบอลคนแรก โยนบอลและใชฝ่้ามือกระแทกท่ี
ลกูบอลใหบ้อลพุง่ไปขา้งหนา้ ท าสลบักนัไปมากบัเพื่อน จนกวา่จะครบก าหนด 

 
 
 
 
 
 
แบบฝึกท่ี 4 เสิรฟ์มือบนขา้มตาข่ายตรงเสน้รุก 3 เมตร ใหน้กัเรยีน โยนบอลและใชฝ่้ามือตี

บอลใหข้า้มตาขา่ย ท าสลบักนัไปมากบัเพื่อน จนกวา่จะครบก าหนด 
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ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่ท่ีครูแบง่ให ้ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 3  

คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุ่มบา้น ใหแ้ต่ละกลุม่แยกฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่ของตนเอง
รว่มกันและใหส้มาชิกแตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกันถึงหนา้ท่ีและบทบาทในการท ากิจกรรมระหวา่งท่ี
ฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อนเตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
 

ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มท่ีมีระดบัความสามารถเท่าเทียมกันสง่ตัวแทนเขา้แข่งขนัใน

แบบฝึกตา่งๆระหวา่งกลุม่ ดว้ยเกมฝ่ามือชิงชยั (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
   2. เม่ือแขง่ขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแต่ละคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
  3. เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนร่วมกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่ของตนและน ามาปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ขการ
เลน่ตอ่ไป 
  2. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีชนะและให้ก าลังใจกลุ่มท่ีแพ้ในการแข่งขันในวันนัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรมความมีระเบียบวินยัและความมีน า้ใจนกักีฬา 
  3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้ตอ่ไป และใหต้วัแทนกลุม่น าอุปกรณไ์ปเก็บเขา้ท่ีเดิม 
  4. ครูมอบหมายแบ่งหน้าท่ีให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 
 
 
 
 
 
 



  151 

8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1.  ลกูวอลเลยบ์อล 
2.  สนามวอลเลยบ์อล 
 

9. การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1.  การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2.  การตอบค าถาม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค
การแข่งขันระหว่าง

กลุ่มด้วยเกม 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 
6 แถว ชาย 3 แถว หญิง 3
แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม 
ตรวจเครื่องแตง่กายของ
นกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่
เกมจานซอ้นจาน วิธีการเลน่ 
ใหน้กัเรยีนจบัคูก่นัแลว้ยืน
เป็นวงกลม แลว้มี 1 คูท่ี่
ออกมาเริม่เกม ก าหนดใหค้น
ท่ี 1 วิ่งไลค่นท่ี 2 ถา้คนท่ี 2 
วิ่งไปตอ่ใคร ใหค้นท่ีอยูข่า้งๆ
คนท่ีโดนตอ่วิ่งหนีไปตอ่คน
อ่ืน เลน่ไปเรื่อยๆจนครบ
ก าหนดเวลา และเพิ่มคนวิ่ง
ไลเ่ป็น 2 คน เพื่อใหน้กัเรยีน
เกิดความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อ
หนา่ย (การจดัการเรยีนรู ้
แบบรว่มมือ) 
4. แบง่นกัเรยีนเป็น 8 กลุม่ 
กลุม่ละ 5 คน คละ
ความสามารถและเพศ เก่ง 1 
คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 1 
คน  

  

 

เทคนิคการ

เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

- ความมีระเบียบ
วินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันสอน 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเสริฟ์มือบนตาม
แบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1.  วธีิการเสริฟ์มือบน   
2. แบบฝึกท่ี 1 ตบลกูบอล
ลงพืน้ขึน้ - ลง   
3. แบบฝึกท่ี 2  ตบบอล
กระทบพืน้  
4. แบบฝึกท่ี 3 โยนบอลและ
เสริฟ์มือบนหาคูแ่บบไม่มีตา
ขา่ย   
5. แบบฝึกท่ี 4 เสริฟ์มือบน
ขา้มตาขา่ยตรงเสน้รุก 3
เมตร 
 

 

 

 

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

 

ข้ันฝึกปฏิบัติ   
- ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ท่ี
ครูแบง่ให ้ท่ีคละ
ความสามารถและเพศ เก่ง 
1 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 
1 คน โดยกลุม่นีเ้รยีกวา่
กลุม่บา้น ใหแ้ตล่ะกลุม่แยก
ฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่ของ
ตนเองรว่มกนัและใหส้มาชิก
แตล่ะกลุม่วางแผนรว่มกนั
ถึงหนา้ท่ีและบทบาทในการ
ท ากิจกรรมระหวา่งท่ีฝึก
ปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน า
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่
สมาชิก เพื่อนเตรยีมแขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่  

 

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้มท่ี
จะแนะน าปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกใน
กลุม่ 

 
ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครู
คละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อ
ฝึกปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 
- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 
- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 
 
 
 
 

 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันน าไปใช้  
ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่
บา้นท่ีมีระดบัความสามารถ
เทา่กนั สง่ตวัแทนท าการ
แขง่ขนัระหวา่งดว้ยเกมฝ่า
มือชิงชยั (รายละเอียดแนบ
ทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 

1. ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้นแต่
ละกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั หรอื
ใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็สิน้
แลว้ใหน้  าคะแนนของแต่
ละคนท่ีเขา้แขง่ขนัในแต่
ละกลุม่ มารวมกนัในกลุม่
ของตวัเอง กลุม่ไหนมี
คะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ  

- เทคนิคการ
แขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่
ดว้ยเกม 
- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ  
 รูอ้ภยั 
- ความยติุธรรม 
- ความสามคัคี 
- ความ
รบัผิดชอบ 
- ความมีระเบียบ
วินยั 
 

 

ข้ันสรุป  
1.  ครูสรุปเก่ียวกบักิจกรรม
ท่ีเรยีนในครัง้ รว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นและวาง
แผนการฝึกทกัษะนอกเวลา 
การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุม่ของตนและ
น ามาปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิกใน
กลุม่ของตน 
2. ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ี
แพ ้โดยสอดแทรกในเรื่อง
ของคณุธรรมความมีน า้ใจ
นกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป มอบหมายแบง่หนา้ท่ี
ใหน้กัเรยีนเก็บอุปกรณใ์ห้
เรยีบรอ้ย ท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
ก าหนดหนา้ท่ีตาม
ความสามารถของแตล่ะ
คน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 
-  วิเคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคการเลน่ของ
ตนเองและกลุม่ 
-  รว่มวางแผนการเลน่
เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
 - เทคนิคการ
พดูรอบวง 
 
- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 

- ความมีระเบียบ
วินยั 
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เกม ฝ่ามือชิงชัย 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อพฒันาทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลมือบน 

อุปกรณ ์

-  ลกูวอลเลยบ์อล 

-  นกหวีด 

-  ใบบนัทกึผลคะแนน 

-  นาฬิกาจบัเวลา 

วิธีปฏิบัติ 

1. ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 
2. ใหน้กัเรยีนท่ีเขา้แขง่ขนัคนแรกออกไปยืนในพืน้ท่ีแขง่ขนั (ระดบัความสามารถของนกัเรยีน

ระหวา่งกลุม่ตอ้งเทา่กนั)  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. เม่ือครูเป่านกหวีดเริ่ม ใหน้กัเรยีนคนแรกของแตล่ะกลุม่เสริฟ์บอลใหข้า้มตาขา่ยโดยใช้

การเสริฟ์มือบน ใหไ้ดม้ากท่ีสดุในเวลาท่ีครูก าหนด ถา้เสริฟ์ไม่ขา้มตาขา่ยหรอืออกถือวา่ไม่นบัเม่ือ
หมดเวลา ใหน้กัเรยีนบนัทกึคะแนน ซึ่งมีการคิดคะแนนดงันี ้ถา้ผูช้นะจะไดค้ะแนนสะสมสงูสดุ 5 
คะแนน ถา้ชนะรองลงมาจะได ้คะแนน 4 3 2 1 ลงมาตามล าดบัปฏิบติัจนครบทกุคน 

4. เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแขง่ขนั 
ไดม้ารวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 
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แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบร่วมมือที่มีต่อความมนี ้าใจนักกีฬาและ 
ทักษะวอลเลยบ์อลของนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 4 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 9  เร่ือง  การเสิรฟ์มือบน 2  จ านวน  1  ช่ัวโมง 
1. มาตรฐานการเรียนรู้ / ตัวชีว้ดั 

มาตรฐานการเรยีนรู ้

พ 3.1  :  เขา้ใจมีทกัษะในการเคลื่อนไหว  กิจกรรมทางกาย  การเลน่เกม  และกีฬา 

พ 3.2 :   รกัการออกก าลงักาย การเลน่เกม และการเลน่กีฬา ปฏิบัติเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ  
มีวินยั เคารพสทิธิ กฎกติกา มีน า้ใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั และช่ืนชมในสนุทรยีภาพ
ของการกีฬา 
 

2. สาระส าคัญ 

 การเสริฟ์วอลเลยบ์อลเป็นทกัษะท่ีมีความส าคญัต่อการเลน่ทีม  จุดประสงคข์องการเสริฟ์  
หรือเป้าหมายก็เพื่อใหล้กูขา้มตาขา่ยไปตกลงในแดนของฝ่ายตรงขา้มในบริเวณ หรือต าแหน่งท่ีผู ้
เสริฟ์ตอ้งการ เปา้หมายเริ่มเลน่เป็นสว่นหนึ่งของการเปิดเกมรุกในการท าคะแนนใหก้บัทีม 
 

3. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

 1. นกัเรยีนมีความรูแ้ละเขา้ใจและสามารถอธิบายทกัษะเสริฟ์วอลเลยบ์อลได ้ (K) 
 2. นกัเรยีนสามารถปฏิบติัทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลได ้(P)  
 3. นกัเรยีนสามารถน าทกัษะไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนัได ้ (A) 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
 1. ความส าคญัของทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 
 2. ขัน้ตอนการเสริฟ์วอลเลยบ์อล 

 3. การเสริฟ์มือบน 
 4. การน าทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลไปใชใ้นการแขง่ขนั 

 
 

5. สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการคิด   

2. ความสามารถในการแกปั้ญหา    

3. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต 
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6.  คุณลักษณะอนัพงึประสงค ์
1. ซื่อสตัยส์จุรติ   
2. มีวินยั              
3. มุ่งมั่นในการท างาน   
4. มีจิตสาธารณะ 
 

7.  กิจกรรมการเรียนรู้ 
ข้ันเตรียม (10 นาที) 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6 แถว เป็นชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจเครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและเช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่เกมวิ่งอุตลตุ วิธีการเลน่ แบ่งนกัเรียนออกเป็น 4  แถวๆละ

เทา่ๆกัน แลว้ยืนเวน้ระยะใหห้่างประมาณ  1  เมตร ใหค้นท่ียืนทา้ยสดุของแถวเริ่มวิ่งสลบัฟันปลา
ขึน้มาหวัแถวแลว้สลบัฟันปลากลบัไปท่ีเดิมของตน  คนท่ี  2  วิ่งเช่นเดียวกบัคนแรกแตต่อ่งวิ่งออ้ม
คนท่ีอยู่ทา้ยแถวดว้ยแลว้จึงกลบัมาท่ีของตนคนท่ี  3  ก็ออกวิ่งและวิ่งสลบัฟันปลาอ้อมคนท่ี  1  
และคนท่ี  2  ดว้ย ท าไปเรื่อยๆจนครบหวัแถวซึ่งเป็นคนสดุทา้ยท่ีจะวิ่งจะชีใ้หเ้ห็นว่าแถวของตนจะ
ชนะหรอืไม่  ก าหนดขอบเขตการเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อใหน้กัเรยีนเกิดความทา้ทายแลว้ไม่เบื่อหนา่ย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ข้ันสอน  (10 นาที) 

ครูผูส้อนสาธิตและอธิบายขัน้ตอนการเสริฟ์มือบนตามแบบฝึกตา่ง ๆ  ดงันี ้
1. แบบฝึกท่ี 5 เสริฟ์มือบนขา้มตาขา่ยหลงัเสน้เสริฟ์  ใหน้กัเรยีนเสริฟ์มือบนใหข้า้มตาขา่ย

หาคูข่องตนเอง บรเิวณหลงัเสน้เสริฟ์ของสนาม ท าจนครบก าหนดแลว้สลบักนัปฏิบติั 
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2. แบบฝึกท่ี 6 เสริฟ์มือบนขา้มตาขา่ยลงหลงัสนามซา้ย – ขวา  ใหน้กัเรยีนเสริฟ์ลกูมือบน

ใหข้า้มตาขา่ยใหล้งฝ่ังซา้ยและฝ่ังขวาของสนาม ใหล้กูบอลขา้มตาขา่ยทกุลกู แลว้ใหเ้พื่อนท่ีอยูฝ่ั่ง
ตรงขา้มเสริฟ์มือบนกลบัมา สลบักนัปฏิบติั 

 
 
 
 
 

 
3. แบบฝึกท่ี 7 การเสริฟ์มือบนขา้มตาขา่ยแบบทีมมีเปา้หมาย ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ

เสริฟ์ลกูมือบนใหข้า้มตาขา่ยใหล้งในเขตท่ีครูก าหนด แลว้วนไปตอ่ทา้ยแถวเพื่อน พยายามใหล้กู
บอลขา้มตาขา่ยทกุลกู 

 
 
 
 

 
 

ข้ันฝึกปฏิบัติ  (20 นาที) 
ครูใหน้กัเรยีนอยูก่ลุม่เดิมในชั่วโมงท่ีแลว้ ท่ีคละความสามารถและเพศ เก่ง 1 คน ปาน 

กลาง 3 คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นีเ้รียกว่ากลุม่บา้น ใหแ้ต่ละกลุม่แยกฝึกซอ้มทกัษะท่ีครูก าหนด
ตามกลุ่มของตนเองร่วมกันและใหส้มาชิกแต่ละกลุ่มวางแผนร่วมกันถึงหน้าท่ีและบทบาทใน  
การท ากิจกรรมระหวา่งท่ีฝึกปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่สมาชิก เพื่อน
เตรยีมแขง่ขนัระหวา่งกลุม่  
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ข้ันน าไปใช้  (15 นาที) 
1. ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มท่ีมีระดับความสามารถเท่าเทียมกันส่งตัวแทนเขา้แข่งขัน

ระหวา่งกลุม่ ดว้ยเกมมือบนเขา้จุด (รายละเอียดแนบทา้ยแผนการจดัการเรยีนรู)้ 
   2. เม่ือแขง่ขนัครบทกุคนใหส้มาชิกกลบัไปยงักลุม่ของตนเพื่อน าคะแนนของแต่ละคนท่ีได้
จากการแข่งขนัระหว่างกลุม่มารวมกันภายในกลุม่ของตนเอง กลุม่ใดมีคะแนนมากท่ีสดุถือวา่เป็น
ฝ่ายชนะและไดร้างวลัเป็นทีมดีเดน่ในครัง้นัน้ 
   3.เกมท่ีใช้เล่นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือประยุกต์กติกาอ่ืนมาใช้เพื่อให้เกิดความ
หลากหลายและมีความทา้ทายกบัผูเ้รยีนท่ีมีความแตกตา่งกนั 
 

ข้ันสรุป (5 นาที) 
1. ครูและนกัเรียนรว่มกันอภิปรายสรุปเก่ียวกับการปฏิบติักิจกรรมการเรียนการสอนใน

คาบเรียนนี ้และมีการซักถามว่ากิจกรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้ในการเล่นวอลเลยบ์อลได้
อยา่งไร รว่มกันแสดงความคิดเห็นและวางแผนการฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั รวมถึงปัญหาท่ี
เกิดขึน้ในกลุ่มของตนและน ามาปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกในกลุม่ของตนและแกไ้ข  
การเลน่ตอ่ไป 
  2. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนท่ีชนะและใหก้ าลังใจกลุ่มท่ีแพ้ในการแข่งขันในวันนัน้ โดย
สอดแทรกในเรื่องของคณุธรรมความมีระเบียบวินยัและความมีน า้ใจนกักีฬา 
  3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้ตอ่ไป และใหต้วัแทนกลุม่น าอุปกรณไ์ปเก็บเขา้ท่ีเดิม 
  4. ครูมอบหมายแบ่งหน้าท่ีให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์ให้เรียบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 
 
8. ส่ือการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ 

1. ลกูวอลเลยบ์อล 

2. สนามวอลเลยบ์อล 
 

9. การวัดผลและประเมนิผลการเรียนรู้ 

1. การสงัเกต การปฏิบติักิจกรรมและการเลน่เกมการแขง่ขนั 

 2. การตอบค าถาม 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม 

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันเตรียม 
1. ใหน้กัเรยีนเขา้แถวตอนลกึ 6  
แถว ชาย 3 แถว หญิง 3 แถว 
2. ครูส  ารวจความพรอ้ม ตรวจ
เครื่องแตง่กายของนกัเรยีนและ
เช็คช่ือ 
3. อบอุ่นรา่งกายโดยการเลน่
เกมวิ่งอุตลตุ วิธีการเลน่ แบง่
นกัเรยีนออกเป็น 4 แถวๆละ
เทา่ๆกนั แลว้ยืนเวน้ระยะให้
หา่งประมาณ 1 เมตร ใหค้นท่ี
ยืนทา้ยสดุของแถวเริ่มวิ่งสลบั
ฟันปลาขึน้มาหวัแถวแลว้สลบั
ฟันปลากลบัไปท่ีเดิมของตน  
คนท่ี 2 วิ่งเช่นเดียวกบัคนแรก
แตต่อ่งวิ่งออ้มคนท่ีอยูท่า้ยแถว
ดว้ยแลว้จึงกลบัมาท่ีของตนคน
ท่ี 3 ก็ออกวิ่งและวิ่งสลบัฟัน
ปลาออ้มคนท่ี 1 และคนท่ี 2 
ดว้ย ท าไปเรื่อยๆจนครบหวั
แถวซึ่งเป็นคนสดุทา้ยท่ีจะวิ่ง
จะชีใ้หเ้ห็นวา่แถวของตนจะ
ชนะหรอืไม่ ก าหนดขอบเขต
การเลน่ใหช้ดัเจน เพื่อให้
นกัเรยีนเกิดความทา้ทายแลว้
ไม่เบื่อ (การจดัการเรยีนรูแ้บบ
รว่มมือ) 
 
 
 

  

 

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันสอน 
ครูผูส้อนสาธิตและอธิบาย
ขัน้ตอนการเสริฟ์มือบนตาม
แบบฝึกตา่งๆ  ดงันี ้
1. แบบฝึกท่ี 5 เสริฟ์มือบนขา้ม
ตาขา่ยหลงัเสน้เสริฟ์   
2. แบบฝึกท่ี 6 เสริฟ์มือบนขา้ม
ตาขา่ยลงหลงัสนามซา้ย – ขวา   
3. แบบฝึกท่ี 7 การเสริฟ์มือบน
ขา้มตาขา่ยแบบทีมมีเปา้หมาย   

 

 

 

เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

ข้ันฝึกปฏิบัติ   
- ครูใหน้กัเรยีนแต่ละกลุม่ท่ีครู
แบง่ให ้ท่ีคละความสามารถ
และเพศ เก่ง 1 คน ปานกลาง 
3 คน อ่อน 1 คน โดยกลุม่นี ้
เรยีกวา่กลุม่บา้น ใหแ้ตล่ะกลุม่
แยกฝึกซอ้มทกัษะตามกลุม่
ของตนเองรว่มกนัและให้
สมาชิกแตล่ะกลุม่วางแผน
รว่มกนัถึงหนา้ท่ีและบทบาทใน
การท ากิจกรรมระหวา่งท่ีฝึก
ปฏิบติั สงัเกต ใหค้  าแนะน า
และแกไ้ขขอ้บกพรอ่งใหแ้ก่
สมาชิก เพื่อนเตรยีมแขง่ขนั
ระหวา่งกลุม่  
 
 

 

นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
วางแผน มีการก าหนด
หนา้ท่ีตามความสามารถ
ของแตล่ะคนและพรอ้มท่ี
จะแนะน าปรบัปรุงแกไ้ข
ขอ้บกพรอ่งของสมาชิก
ในกลุม่ 

 

ใหน้กัเรยีนเขา้
กลุม่บา้นของ
ตนเองท่ีครูคละ
ความสามารถ
ในอตัราสว่น 
(1:2:1) เพื่อฝึก
ปฏิบติัและ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

- เทคนิคการ
ท างานเป็นทีม 

- เทคนิคการ
เรยีนรูร้ว่มกนั 

 

 

 

- ความสามคัคี 

- ความ
รบัผิดชอบ 
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ข้ันตอนการจดัการเรียนรู้ 

การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิคการ
แข่งขันระหว่างกลุ่ม

ด้วยเกม  

แนวคิดแบบ
ร่วมมือ 

ความมีน ้าใจ
นักกีฬา 

ข้ันน าไปใช้  
 ครูใหน้กัเรยีนแตล่ะกลุม่บา้นท่ี
มีระดบัความสามารถเทา่กนั 
สง่ตวัแทนท าการแขง่ขนั
ระหวา่งดว้ยเกมมือบนเขา้จุด 
(รายละเอียดแนบทา้ยแผนการ
จดัการเรยีนรู)้ 

1. ใหน้กัเรยีนกลุม่บา้น
แตล่ะกลุม่ท่ีมีระดบั
ความสามารถเทา่กนั 
หรอืใกลเ้คียงกนัในอตัรา 
1:2:1 (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) เขา้รว่มการแขง่ขนั
แบบกลุม่เกมการแขง่ขนั 
เม่ือท าการแขง่ขนัเสรจ็
สิน้แลว้ใหน้  าคะแนนของ
แตล่ะคนท่ีเขา้แขง่ขนัใน
แตล่ะกลุม่ มารวมกนัใน
กลุม่ของตวัเอง กลุม่ไหน
มีคะแนนรวมสงูสดุถือวา่
ชนะ  

- เทคนิคการ
แขง่ขนัระหวา่ง
กลุม่ดว้ยเกม 
- เทคนิค
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

- รูแ้พ ้ รูช้นะ   
รูอ้ภยั 
- ความ
ยติุธรรม 
- ความสามคัคี 
- ความ
รบัผิดชอบ 
- ความมี
ระเบียบวินยั 
 

 

ข้ันสรุป  
1. ครูสรุปเก่ียวกบั กิจกรรมท่ี
เรยีนในครัง้นี ้รว่มกนัแสดง
ความคิดเห็นและวางแผนการ
ฝึกทกัษะนอกเวลา การแขง่ขนั 
รวมถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในกลุม่
ของตนและน ามาปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของสมาชิกใน
กลุม่ของตนและแกไ้ขการเลน่
ตอ่ไป 
2. ครูกลา่วชมเชยนกัเรยีนท่ี
ชนะและใหก้ าลงัใจกลุม่ท่ีแพ ้
โดยสอดแทรกในเรื่องของ
คณุธรรมความมีระเบียบวินยั
และความมีน า้ใจนกักีฬา 
3. ครูนดัหมายการเรยีนครัง้
ตอ่ไป มอบหมายแบง่หนา้ท่ีให้
นกัเรยีนเก็บอุปกรณใ์ห้
เรยีบรอ้ยและท าความสะอาด
ตรวจสอบเครื่องแตง่กาย 

 

-  นกัเรยีนในกลุม่ช่วยกนั
ก าหนดหนา้ท่ีตาม
ความสามารถของแตล่ะ
คน 
- ใหค้  าแนะน าปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งของ
สมาชิกในกลุม่ 
-  วิเคราะหปั์ญหาและ
อุปสรรคการเลน่ของ
ตนเองและกลุม่ 
-  รว่มวางแผนการเลน่
เกมในครัง้ตอ่ไป 
 

 
 - เทคนิคการ
พดูรอบวง 
 
- เทคนิคการ
ตรวจสอบเป็น
กลุม่ 

 

- ความมี
ระเบียบวินยั 
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เกม มือบนเข้าจุด 

วัตถุประสงค ์  

 เพื่อพฒันาทกัษะการเสริฟ์วอลเลยบ์อลมือบน 
อุปกรณ ์

-  ลกูวอลเลยบ์อล 

-  นกหวีด 

-  ใบบนัทกึผลคะแนน 

-  นาฬิกาจบัเวลา 

 
วิธีปฏิบัติ 

1. ครูจดัใหน้กัเรยีนเขา้แถว เพื่อเตรยีมความพรอ้มเขา้รว่มกลุม่การแขง่ขนั 

2. ใหน้กัเรยีนท่ีเขา้แขง่ขนัคนแรกออกไปยืนในพืน้ท่ีแขง่ขนั (ระดบัความสามารถของนกัเรยีน 

ระหวา่งกลุม่ตอ้งเทา่กนั) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. เม่ือครูเป่านกหวีดเริ่ม ใหน้กัเรยีนเสริฟ์บอลดว้ยมือบนใหข้า้มตาขา่ยเทา่นัน้ ใหล้ง 

เปา้หมายท่ีครูก าหนด ในแต่ละช่องจะมีคะแนน ถา้ผูแ้ขง่ขนัตอ้งการไดค้ะแนนเยอะจะตอ้งเสริฟ์ให้
ลงในช่องท่ีมี 2 คะแนนใหผู้แ้ขง่ขนัปฏิบติัตอ่ไปเรื่อยๆจนครบเวลาท่ีก าหนด เม่ือหมดเวลาผูแ้ขง่ขนั
คนใดสามารถเสริฟ์มือบนขา้มตาขา่ยลงในจุดท่ีครูก าหนดแลว้น าคะแนนจากการเสริฟ์มารวมกนั 
ถา้ไดม้ากท่ีสดุถือวา่เป็นฝ่ายชนะในเกมนัน้ 

4. บนัทกึคะแนนลงในใบบนัทกึผล ซึ่งคิดคะแนนไดด้งันี ้ถา้ชนะในเกมนัน้จะไดค้ะแนน 5 

คะแนน ถา้ผูช้นะรองลงมาจะไดค้ะแนน 4 3 2 1  ลงมาตามล าดบั  ปฏิบติัแบบขอ้ท่ี 2-4 ไปจนครบ
ทกุคน 

5. เม่ือแขง่ขนัเสรจ็ใหน้กัเรยีนกลบัเขา้กลุม่บา้นของตวัเองและน าคะแนนท่ีตนเองแขง่ขนั  

ไดม้ารวมกบัเพื่อนในกลุม่ เม่ือรวมแลว้ในสง่ผลท่ีครู กลุม่บา้นใดท่ีมีคะแนนสงูสดุถือวา่ชนะ 
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        ภาคผนวก ค 

 แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลของจารุวรณ  ยองจา 
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แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อล ของจารุวรรณ   ยองจา 

ค าชีแ้จง       
แบบทดสอบทกัษะวอลเลยบ์อลเป็นแบบทดสอบความสามารถในดา้นทกัษะวอลเลยบ์อล 

ซึ่งแบบทดสอบมีลกัษณะเป็นคะแนน  ตามความสามารถของนกัเรยีนแต่ละคน ซึ่งแบบทดสอบมี 
3 รายการ คือ การเลน่ลกูสองมือลา่งกระทบผนงั  การเลน่ลกูสองมือบนกระทบผนงั และการเสริฟ์  
มีคา่ความเช่ือมั่น (r=.70 - .99) 
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2.22 ม. 

2.15 ม. 

 

4  ม. 

1  ม. 

O  ผูท้ดสอบ 

 

ผูด้  าเนินการทดสอบ 

2.15 ม. 

2.15 ม. 

 

1. แบบทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือล่างกระทบผนัง 
 
วัตถุประสงค ์   เพื่อวดัความสามารถในการเลน่ลกูสองมือลา่ง 
อุปกรณ ์

ผนงัหรอืก าแพงสงูเกินกวา่ 6 เมตร กวา้งเกินกวา่ 4 เมตร  นาฬิกาจบัเวลา 

ลกูวอลเลยบ์อล 1 ลกู และใบบนัทกึ 

วิธีปฏิบัติ 
  ผูท้ดสอบยืนหลงัเสน้หลงัเริ่มหา่งจากผนงั 1 เมตร ผูด้  าเนินการทดสอบสั่งใหเ้ริ่ม          

ผูท้ดสอบโยนลูกบอลขึน้เหนือศีรษะ  แลว้เริ่มเล่นลกูดว้ยการเลน่ลูกสองมือล่าง พยายามใหลู้ก
บอลกระทบผนังเหนือเสน้ 2.22 เมตร ส  าหรบัชาย  และเสน้ 2.15 เมตร ส  าหรบัหญิง ใหลู้กบอล
กระทบผนงัติดต่อกันใหม้ากท่ีสดุภายใน  20  วินาที  ถา้ลกูบอลออกจากเขตก าหนดไม่นบัจ านวน
ครัง้ 
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 

การคิดคะแนน 
  การคิดคะแนนนบัจากจ านวนครัง้ท่ีลกูบอลกระทบผนงั ภายในเขตก าหนสงูจาก
พืน้ 2.22 เมตรส  าหรบัชาย และ 2.15 เมตร  ส  าหรบัหญิง ลกูบอลกระทบผนงั 1 ครัง้ตอ่ 1 
คะแนน ภายในเวลา  20 วินาที  กรณีท่ีลกูบอลออกนอกเขตก าหนดหรอืเทา้ล  า้เสน้เริ่มไม่นบั
จ านวนครัง้ 
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2.22 ม. 

2.15 ม. 

 

4  ม. 

1  ม. 

O  ผูท้ดสอบ 

 

ผูด้  าเนินการทดสอบ 

2.15 ม. 

2.15 ม. 

 

 
2.  แบบทดสอบทักษะการเล่นลูกสองมือบนกระทบผนัง 
 
 วัตถุประสงค ์ เพื่อวดัความสามารถในการเลน่ลกูสองมือบน 
 อุปกรณ ์

ผนงัหรอืก าแพงสงูเกินกวา่ 6  เมตร กวา้งเกินกวา่  4 เมตร นาฬิกาจบัเวลา    

ลกูวอลเลยบ์อล 1 ลกู และใบบนัทกึ 

วิธีปฏิบัติ 
ผูท้ดสอบยืนหลงัเสน้เริ่มหา่งจากผนงั 1 เมตร ผูด้  าเนินการทดสอบสั่งใหเ้ริ่ม ผูท้ดสอบโยน

ลกูบอลขึน้เหนือศีรษะ แลว้เริ่มเลน่ดว้ยการเลน่ลกูสองมือบน พยายามใหล้กูบอลกระทบผนงัเหนือ
เสน้ก าหนด 2.22 เมตร ส  าหรบัชาย และเสน้ 2.15 เมตร ส  าหรบัหญิง ใหลู้กบอบลกระทบผนัง
ติดตอ่กนัใหม้ากท่ีสดุ ภายในเวลา 20 วินาที ถา้ลกูบอลออกจากเขตก าหนดไม่นบัจ านวนครัง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การคิดคะแนน 
  การคิดคะแนนนบัจากจ านวนครัง้ท่ีลกูบอลกระทบผนงัภายในเขตก าหนดสงูจาก
พืน้ 2.22 เมตร ส  าหรบัชาย และ 2.15 เมตร  ส  าหรบัหญิง ลูกบอลกระทบผนัง 1 ครัง้ต่อ 1 
คะแนน ภายในเวลา  20 วินาที กรณีท่ีลกูบอลออกนอกเขตก าหนด หรือเทา้ล  า้เสน้เริ่มไม่นับ
จ านวนครัง้ 
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3. แบบทดสอบทักษะการเสิรฟ์ 

วัตถุประสงค ์   เพื่อวดัความสามารถในการเสริฟ์ 
อุปกรณ ์
ใชส้นามวอลเลยบ์อลขนาดมาตรฐานพรอ้มดว้ยตาขา่ยสงู 2.22 เมตร ส  าหรบัชาย และ 

2.15 เมตร ส  าหรบัผูห้ญิง ลกูวอลเลยบ์อล 10 ลกู และใบบนัทกึ 

วิธีปฏิบัติ 
 ผูท้ดสอบยืนอยู่หลงัเสน้หลงั ผูด้  าเนินการทดสอบสั่งใหเ้ริ่มเสิรฟ์ได ้ เม่ือเห็นว่าผูท้ดสอบ
พรอ้มหรือหลงัจากไดซ้อ้มเสิรฟ์ 2 ครัง้ การเสิรฟ์กระท าดว้ยมือลา่งบงัคบัใหล้กูบอลขา้มตาข่ายไป
ตกในเขตก าหนดเขตละ 1 ครัง้ ติดต่อกัน คือ ก  ข  ค  ง รวม 4 เขต 4 ครัง้ และใหผู้ท้ดสอบคนเดิม
เสิรฟ์ดว้ยมือบนบงัคบัลกูบอลขา้มตาข่ายไปตกในเขตก าหนดเหมือนการเสิรฟ์มือลา่ง  การเสิรฟ์
ทกุครัง้ตอ้งไม่ผิดกติกาของกีฬาวอลเลยบ์อล 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การคิดคะแนน 
 การคิดคะแนนนับเฉพาะลูกท่ีเสิรฟ์ไปตกในเขตก าหนด  1  ครัง้ ได ้คะแนนถา้ลูกบอลท่ี
เสริฟ์ไปแลว้ตกนอกเขตก าหนดไม่นบัคะแนนการเสริฟ์ 
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         ภาคผนวก ง 

    แบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬา 
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แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
ผูว้ิจยัไดท้  าการพฒันาแบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬาเป็นแบบวดัเหตุผลเชิงจรยิธรรมดา้น

ความมีน า้ใจนกักีฬาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  ซึ่งผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึน้ 
ลักษณะของแบบวัด 
 แบบวดัความมีน า้ใจนกักีฬาเป็นขอ้ค าถามแบบปรนยั 4 ตวัเลอืก โดยแบง่ระดบัเหตผุลเชิง
จรยิธรรมของผูเ้รยีนออกเป็น  4 ขัน้  ตามแนวคิดของโคลเบอรก์ (Kohlberg,1976) 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้หลบหลีกจากการถูกลงโทษ คือ พฤติกรรมท่ีเลือกกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
ลงโทษและกระท าตามค าสั่งผูมี้อ  านาจเหนือตน 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้สนองความตอ้งการของตนเอง คือ พฤติกรรมท่ีเลือกกระท าเพื่อสนองความ
ตอ้งการและการแลกเปลี่ยน 
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้ยอมรบัของสงัคม คือ พฤติกรรมท่ีเลือกกระท าเพื่อตอ้งการเป็นท่ียอมรบัของ
ผูอ่ื้น 
 ขัน้ท่ี 4 ขัน้กฎเกณฑข์องสงัคม คือ พฤติกรรมท่ีเลอืกกระท าเพื่อรกัษากฎเกณฑแ์ละบรรทดั
ฐานของสงัคม 
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แบบวัดความมีน ้าใจนักกีฬา 
ค าชีแ้จง 

1. ใหน้กัเรยีนท าความเขา้ใจกบัสถานการณท่ี์ก าหนดใหแ้ลว้เลอืกค าตอบท่ีตรงกบัความ  
คิดเห็นของนกัเรยีนมากท่ีสดุ  

2. แบบทดสอบแตล่ะขอ้มี 4 ตวัเลอืก ใหน้กัเรยีนท าเครื่องหมาย x ในกระดาษค าตอบ  
ช่อง ก ข ค หรอื ง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรยีนมากท่ีสดุเพียงขอ้เดียว  

3. แบบทดสอบมีทัง้หมด 20 ขอ้ ใชเ้วลาในการท าแบบทดสอบ 30 นาที  
4. ใหน้กัเรยีนท าแบบทดสอบทกุขอ้  
5. หา้มนกัเรยีนท าเครื่องหมายใด ๆ ลงในแบบทดสอบนีใ้หน้กัเรยีนสง่คืนแบบทดสอบ 

และกระดาษค าตอบเม่ือเสรจ็สิน้การสอบ  
ด้านการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภยั 

1. ในการแขง่ขนัวอลเลยบ์อลทีมของ นายปืน ตอ้งแข่งขนักับคูแ่ข่งท่ีเลน่รุนแรงท าใหที้มของ นาย
ปืนแพก้ารแข่งขัน เม่ือการแข่งขันสิน้สุดลงคุณครูใหน้ักเรียนจับมือกันถ้านักเรียนเป็นนายปืน 
นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. จบัมือกบัคูแ่ขง่ เพราะคณุครูสั่ง  
ข. จบัมือกบัคูแ่ขง่ เพื่อแสดงความยินดี  
ค. จบัมือกบัคูแ่ขง่ ถา้เพื่อนๆ ทกุคนจบัมือ 
ง. จบัมือกบัคูแ่ขง่ เฉพาะคนท่ีเลน่ไม่รุนแรง  
 

2.  ในกิจกรรมการเลน่เกมกระทบฝา กลุม่ของ นายเอ ปฏิบติัไดดี้และไดร้บัค าชมจากคุณครู แต่มี
เพื่อนคนหนึ่งท าผิดพลาด คุณครูจึงตัดคะแนน 1 คะแนน ถ้านักเรียนเป็น นายเอ นกัเรียนจะท า
อยา่งไร  

ก. เช่ือคณุครูเพราะคณุครูเป็นผูใ้หค้ะแนน  
ข. ขอใหค้ณุครูใหค้ะแนนใหม่เป็นรายบุคคล  
ค. ยอมรบัความผิดพลาดและท าการปรบัปรุงแกไ้ข  
ง. บอกเพื่อนวา่ท าไดดี้แลว้ คณุครูไม่ควรตดัคะแนน  
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3. ในการแขง่ขนัการเสริฟ์ นายซี ถกูคูแ่ขง่เจตนาแกลง้ใหเ้สริฟ์ไม่ได ้หลงัจากแขง่ขนัเสรจ็สิน้คูแ่ข่ง
ไดก้ลา่วขอโทษกบั นายซ ีถา้นกัเรยีนเป็น นายซี นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. แกลง้เพื่อนบา้งเพื่อเอาคืน  
ข. ยกโทษให ้เพื่อใหเ้พื่อนๆ ช่ืนชม  
ค. ยกโทษให ้เพราะไม่อยากมีเรือ่ง  
ง. ยกโทษให ้เพราะเป็นการเลน่กีฬา  
 

 4. ในการแข่งขันเกมสองมือเหนือศีรษะทีมของ ด.ญ. อาย ไม่ตัง้ใจเลน่ท าใหไ้ม่เคยชนะสกัครัง้ 
คณุครูจึงต าหนิ ด.ญ. อาย เพราะเป็นหวัหนา้ทีม ถา้นกัเรยีนเป็น ด.ญ. อาย นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ยอมรบัผิดแทนเพื่อน เพื่อใหเ้พื่อนช่ืนชม  
ข. ยอมรบัผิด เพราะทีมของตนแพก้ารแขง่ขนั  
ค. ไม่ยอมรบัผิด เพราะไม่ใช่ความผิดของตนเอง  
ง. ไม่ยอมรบัผิด เพราะอยากใหค้ณุครูต าหนิเพื่อนบา้ง  
 

ด้านความยุติธรรม  
5. ในการแขง่ขนัเกมสองมือลา่งออ้มหลกั คณุครูใหน้กัเรยีนช่วยกันตดัสนิผลการแข่งขนั กลุม่ของ 
นายโจ ท าคะแนน ไดไ้ม่ดีเทา่กลุม่อ่ืน ถา้นกัเรยีนเป็น นายโจ นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ใหค้ะแนนเทา่กนั จะไดเ้สมอกนั  
ข. ใหค้ะแนนกลุม่ตนเองตามท่ีเพื่อนๆบอก  
ค. ใหค้ะแนนกลุม่ตวัเองนอ้ย เพราะแสดงไดไ้ม่ดี  
ง. ใหค้ะแนนกลุม่ตวัเองนอ้ย เพราะกลวัครูต าหนิ 
 

6. ในการแข่งขนัวอลเลยบ์อล ทีมของ นายธนโชติ มีผูเ้ล่นท่ีตัวสูงใหญ่ท าใหไ้ดเ้ปรียบคนอ่ืน ๆ          
ถา้นกัเรยีนเป็น นายธนโชติ นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. เลน่เต็มท่ี เพื่อใหท้กุคนเห็นวา่ตนเองเก่ง  
ข. เลน่เต็มท่ี เพราะคณุครูบอกใหแ้ขง่ขนักนัไดแ้ลว้  
ค. ขอใหค้ณุครูแบง่ทีมใหม่ เพื่อใหแ้ขง่ขนักนัอยา่งยติุธรรม  
ง. ขอใหค้ณุครูแบง่ทีมใหม่ เพราะจะไดไ้ปอยูก่บัทีมอ่ืนบา้ง   
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7. ในการเรยีนวิชาวอลเลยบ์อล ลกูวอลเลยบ์อลของกลุม่ ด.ญ.สรุรีตัน ์หายไป 1 ลกู เพื่อนในกลุม่
คน หนึ่งบอกวา่กลุม่ท่ีอยูข่า้งๆ เอาไป ถา้นกัเรยีนเป็น ด.ญ.สรุรีตัน ์นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. เช่ือเพื่อน เพราะเป็นเพื่อนสนิทของตน  
ข. ไม่เช่ือเพื่อน เพราะควรสอบถามใหแ้นใ่จ  
ค. ไม่เช่ือเพื่อน เพราะไม่คิดวา่เพื่อนจะเอาไป  
ง. เช่ือเพื่อน เพราะเพื่อนในกลุม่ก็คิดเหมือนกนั   
 

8. ในการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล นายพงศกร เลน่วอลเลยบ์อลเก่ง มกัถกูเพื่อนๆขอรอ้งใหไ้ปช่วยเลน่
แทน ถา้นกัเรยีนเป็น นายพงศกร นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ไปเลน่ เพราะเพื่อนๆ ชวน  
ข. ไม่ไป เพราะกลวัคณุครูลงโทษ   
ค. ไม่ไป เพราะไม่ยติุธรรมกบัทีมอ่ืน  
ง. ไปเลน่ เพราะอยากใหเ้พื่อนช่ืนชม  
 

ด้านความสามัคคี  
9. ในการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล เพื่อนในทีมของ นายศรุชยั เกิดทะเลาะกันในระหว่างการแขง่ขนั ถา้
นกัเรยีนเป็น นายศรุชยั นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. เขา้ไปหา้ม จะไดแ้ขง่ขนัตอ่  
ข. เขา้ไปหา้ม เพราะกลวัถกูลงโทษ   
ค. เขา้ไปหา้ม เพื่อใหที้มเกิดความสามคัคี  
ง. เขา้ไปหา้ม เพื่อใหเ้พื่อนเห็นความหวงัดีของตน  
 

10. ในการเล่นกีฬาวอลเลยบ์อล เพื่อนๆ ของ นายสมคิด ตัง้ใจเล่นกันอย่างสนุกสนาน แต่นาย
สมคิด ไม่ชอบเลน่วอลเลยบ์อล ถา้นกัเรยีนเป็น นายสมคิด นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. เลน่กบัเพื่อน เพื่อใหเ้พื่อนๆ พอใจ  
ข. เลน่กบัเพื่อน เพราะคณุครูคอยดอูยู ่ 
ค. เลน่กบัเพื่อน เพื่อความสามคัคีของทีม  
ง. เลน่กบัเพื่อน เพื่อจะไดช้วนเพื่อนไปเลน่อยา่งอ่ืนบา้ง   
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11. ในการแข่งขันวอลเลยบ์อล ด.ญ.พิมพ์ผกา ไดอ้ยู่ทีมเดียวกันกับเพื่อนท่ีตนเองไม่ชอบ ถ้า
นกัเรยีนเป็น ด.ญ.พิมพผ์กา นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ตัง้ใจแขง่ขนั เพื่อใหเ้พื่อนชม  
ข. ตัง้ใจแขง่ขนั เพราะคณุครูคอยดอูยู ่  
ค. ตัง้ใจแขง่ขนั เพราะอยากใหที้มชนะ  
ง. ตัง้ใจแขง่ขนั เพื่อแสดงความสามคัคี  
 

12. ในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล นายพงศกร เป็นนักกีฬาของโรงเรียน เพื่อนๆ จึงหวงัว่าจะ
สามารถช่วยใหที้มชนะการแขง่ขนัได ้ถา้นกัเรยีนเป็น นายพงศกร นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. พยายามเลน่เต็มท่ี เพื่อไม่ใหเ้พื่อนโกรธ  
ข. บอกใหท้กุคนช่วยกนัเลน่ จะไดช้นะการแขง่ขนั  
ค. ตัง้ใจเลน่เต็มท่ี เพื่อใหท้กุคนเห็นความสามารถ  

ง. พยายามท าคะแนนใหม้ากท่ีสดุ แลว้ใหเ้พื่อนช่วยกนัเลน่  
 

ด้านความรับผิดชอบ  
13. ในการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล นายสวุิทย ์อยากเป็นผูเ้ลน่ในต าแหนง่ตวัตีหวัเสา แต่คณุครูกลบัให้
นายสวุิทย ์ไปเล่นในต าแหน่งตวัรบัอิสระเพราะตัวเตีย้ ถา้นกัเรียนเป็น นายสวุิทย  ์นกัเรียนจะท า
อยา่งไร  

ก. ตัง้ใจเลน่ เพราะกลวัคณุครูลงโทษ  
ข. ตัง้ใจเลน่ เพราะมีความส าคญัตอ่การแขง่ขนั  
ค. บอกคณุครูขอเป็นผูเ้ลน่ต าแหนง่ตีหวัเสา เพราะอยากท าคะแนน  
ง. บอกคุณครูขอเป็นผู้เล่นต าแหน่งตีหัวเสา เพราะอยากให้คุณครูเห็น
ความสามารถ  
 

14. ในการแข่งขนักีฬาวอลเลยบ์อล นายสมปอง มักท าใหที้มแพก้ารแข่งขนัเพราะเลน่กีฬาไม่เก่ง 
และเพื่อนๆ มกัพดูตอ่วา่ นายสมปอง ถา้นกัเรยีนเป็น นายสมปอง นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ลงแขง่ขนัเพราะกลวัคณุครูลงโทษ  
ข. ลงแขง่ขนัเพราะตอ้งรบัผิดชอบตอ่หนา้ท่ี  
ค. ขอคณุครูไม่ลงแขง่ขนัเพื่อใหเ้พื่อนๆพอใจ  
ง. ขอคณุครูไม่ลงแขง่ขนั เพราะไม่อยากใหที้มแพ ้ 
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15. ในการอบอุ่นร่างกายก่อนเรียนวิชาวอลเลยบ์อล ครูมอบหมายให ้ด.ญ. ดวงใจ คอยจดช่ือ
เพื่อนนักเรียนท่ีไม่ตัง้ใจท ากิจกรรม มีเพื่อนหลายคนไม่ตัง้ใจท ากิจกรรม ถ้านักเรียนเป็น ด.ญ. 
ดวงใจ นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. จดช่ือเพื่อน เพราะกลวัครูต าหนิ  
ข. ไม่จดช่ือเพื่อน เพื่อใหเ้พื่อนช่ืนชม   
ค. ไม่จดช่ือเพื่อน เพื่อไม่ใหเ้พื่อนถกูครูลงโทษ  
ง. จดช่ือเพื่อน เพราะเป็นหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  
 

16. ในการแขง่ขนัวอลเลยบ์อล นายบรรพต ไดเ้ป็นผูเ้ลน่ส  ารองของทีมทัง้ท่ีเลน่ไดดี้กวา่เพื่อนรว่ม
ทีมคนอ่ืน ถา้นกัเรยีนเป็น นายบรรพต นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ไม่พอใจ เพราะไม่ไดเ้ป็นตวัจรงิ  
ข. ไม่พอใจ เพราะครูไม่เห็นความสามารถ   
ค. เลน่เป็นผูเ้ลน่ส  ารอง เพราะมีความส าคญัตอ่ทีม  
ง. เลน่เป็นผูเ้ลน่ส  ารอง เพราะกลวัถกูไลอ่อกจากทีม  
 

ด้านความมีระเบียบวินัย  
17. ในการเรียนวิชาวอลเลยบ์อล คณุครูใหน้กัเรยีนทุกคนวิ่งรอบสนาม แตเ่ม่ือคณุครูไม่อยูเ่พื่อนๆ 
ของ นายสนิท ก็หยดุวิ่ง ถา้นกัเรยีนเป็น นายสนิท นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. หยดุวิ่งเหมือนกบัเพื่อน   

ข. วิ่งตอ่ไป จะไดส้ขุภาพท่ีดี  
ค. หยดุวิ่งเพราะจะไดไ้ม่เหน่ือย  
ง. วิ่งตอ่ไป เพราะกลวัคณุครูลงโทษ  

18. ในการแขง่ขนักีฬาส ีนายสมเกียรติ มาโรงเรยีนสาย คณุครูจึงไม่ให ้นายสมเกียรติ ลงแขง่ขนั   
ถา้นกัเรยีนเป็น นายสมเกียรติ นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ขอโทษคณุครูและส านกึผิด  
ข. ขอโทษคณุครูเพื่อใหค้ณุครูช่ืนชม   
ค. ขอโทษคณุครูเพื่อจะไดล้งแขง่ขนั  
ง. ขอโทษคณุครูเพื่อไม่ใหค้ณุครูลงโทษ  
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19. ในการเรยีนวิชาวอลเลยบ์อล ครูมอบหมายใหน้กัเรียนอบอุ่นรา่งกาย เม่ือครูไม่อยู่ เพื่อนๆ ใน
กลุม่ของ นายบวร ชวนกนัไปเลน่ท่ีสนามเด็กเลน่ ถา้นกัเรยีนเป็น นายบวร นกัเรยีนจะท าอยา่งไร  

ก. ไม่ไป เพระกลวัคณุครูลงโทษ   
ข. ไปเลน่ท่ีสนามเด็กเลน่เพราะเพื่อนๆ ชวน  
ค. ชกัชวนเพื่อนๆใหไ้ปท าการอบอุ่นรา่งกาย  
ง. ไปเลน่ท่ีสนามเด็กเลน่ เพราะสนกุกวา่การเรยีน  
 

20. ในการเรียนวิชาวอลเลยบ์อลคุณครูใหน้กัเรียนทุกคนแต่งกายใหเ้รียบรอ้ย แต่ นายธนกฤต 
ไม่ไดส้วมรองเทา้กีฬาท่ีถกูตอ้งจึงกลวัถกูคณุครูลงโทษ ถา้นกัเรยีนเป็น นายธนกฤต นกัเรยีนจะท า
อยา่งไร  

ก. ไม่เขา้เรยีน จะไดเ้ลน่อยูท่ี่หอ้ง  
ข. ไม่เขา้เรยีน เพราะกลวัคณุครูลงโทษ  
ค. เขา้เรยีนตามปกติ เพื่อใหท้กุคนช่ืนชม   
ง. เขา้เรยีนตามปกติ และใหค้ณุครูลงโทษ  

 

การให้คะแนน 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวรศัมี   ทองดี 
วัน เดือน ปี เกิด 19   มกราคม  2535 
สถานที่เกิด อ าเภอเมือง  จงัหวดับุรรีมัย ์
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2547  ส าเรจ็การศกึษาประถมศกึษา   

จากโรงเรยีนมารยีอ์นสุรณ ์อ าเภอเมือง จงัหวดับรุรีมัย ์   
พ.ศ. 2553  ส าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษา   
จากโรงเรยีนบุรรีมัยพ์ิทยาคม อ าเภอเมือง จงัหวดับุรรีมัย ์   
พ.ศ. 2558   ส าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรี การศกึษาบณัฑิต (กศ.บ.)   
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรนิครนิทรวิโรฒ   
พ.ศ. 2563  ส าเรจ็การศกึษามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาสขุศกึษาและพลศกึษา   
คณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ   

ที่อยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 165  หมู่ 19 ต าบลสะแกซ า  อ าเภอเมือง จงัหวดับุรรีมัย ์  
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