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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียนตอ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา เรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล 
นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01175123 
(วอลเลยบอล) ภาคตน ปการศึกษา 2552 จํานวน 55 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling) 
ใชเวลาติดตอกัน 8 สัปดาหๆ ละ 2 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชา
พลศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพชุดแผนการ
จัดการเรียนรูและหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หาคารอยละ หาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนการเรียนและหลังการเรียน โดยการ
ทดสอบคาท ี(t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานขอ 1 และ ขอ 2 
 ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรู
วิชาพลศึกษา รอยละ 90.45 
 
คําสําคัญ :  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชุดแผนการจัดการเรียนรู  
 

Abstract 
 This research’s purpose was to develop academic achievements and students’ satisfaction 
towards learning and instruction activities using learning management plan of physical education : 
basic volleyball among  55 undergraduate students of Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus 
who registered to study in the subject of 01175123 ( Volleyball)  2 hours per week for 6 consecutive 
weeks in the 1st semester of academic year 2009. These students were selected by Purposive 

                                          
1 ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 73140 
 Department of Physical Education and Sport, Faculty of Education and Development, Kasetsart University, Kamphaengsaen 
 Campus, Nakhon Pathom 73140, Thailand 
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Sampling. Research instruments consisted of learning management plan of physical education and a 
questionnaire of satisfaction designed and developed by the researcher. Obtained data were analyzed 
to determine the efficiency of the learning management plan and the quality of  academic achievement 
test in terms of average mean and standard deviation and students’ academic achievements before 
and after studying were compared by using t-test to test the 1st and 2nd hypotheses. 
 The results were found that students’ academic achievements after studying were higher than 
those before with statistical significance level 0.01 and 90.45 % of students had positive attitudes 
toward learning management plan of physical education. 
 
Keywords : academic achievement, learning management plan 
E-mail : fedumrt@ku.ac.th 

 
คํานํา 

 การมีสุขภาพดีเปนสิ่งที่มนุษยทุกคนพึงปรารถนา  สุพิตร สมาหิโต (2537 : 37)  กลาวถึงการออกกําลัง
กาย เปนความตองการตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต หากขาดการออกกําลังกาย เมื่อใดอวัยวะสวนตาง ๆ ของ
รางกายจะเริ่มทรุดโทรม และเสื่อมลงเปนลําดับและเมื่อใดที่หยุดออกกําลังกาย นั่นก็ยอมหมายถึงวารางกายก็จะ
หยุดการเจริญเติบโตไปดวย และสุดทายก็สิ้นสุดดวยการเสียชีวิต การออกกําลังกายเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแลว
วาเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดประโยชนอยางมากมายแกผูจัดทํากิจกรรมทั้งในแงของรางกาย ทางดานจิตใจ ทางดาน
สังคมและทางดานเสริมสรางสติปญญา หากไดกระทํากิจกรรมอยางถูกตอง เหมาะสม และกระทําอยางสม่ําเสมอ
โดยกระทําอยางตอเนื่อง กรมวิชาการ (2551 : 1) กลาวถึง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุง
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีศักยภาพในการศึกษาและประกอบอาชีพมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิด
คุณลักษณะที่พึงประสงคในการรักษาการออกกําลังกายดูแลตนเองใหมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ด ี
 กระทรวงศึกษาธิการไดบรรจุกีฬาวอลเลยบอลเปนรายวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตรตั้งแตระดับชั้น
ประถมศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยและยังเปดโอกาสใหบุคคลทุกเพศทุกวัยไดเลนหรืออกกําลัง
กายเนื่องจากเปนกีฬาที่สนุกสนาน มีการเคลื่อนไหวรางกาย ตองใชความคิด ใชปฏิภาณไหวพริบและเทคนิค
ความสามารถสวนบุคคล มารวมเปนการเลนเปนทีม เพื่อเอาชนะฝายตรงขาม มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชใน
การสอนทุกระดับ และเพื่อเปนการสงเสริมบุคลิกภาพที่ดีใหแกผูเรียน 
 จากสภาพการเรียนการสอนและเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูและมีความเชื่อมั่นวา จะสามารถแกปญหาดานวิธีการเรียน เพื่อทําใหการ
เรียนการสอนบรรลุผลผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางมีคุณภาพและมีความพึงพอใจ ตอวิชาพล
ศึกษา ซึ่งชุดแผนการจัดการเรียนรูเปนชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีระเบียบแบบแผนมีการศึกษาคนควาอยาง
หลากลาย ผูวิจัยจัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนสามารถใชเรียนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมตามความถนัดและความสนใจ
ของผูเรียน และใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาใหผูเรียนมีทักษะพื้นฐาน ของกีฬา
วอลเลยบอลไดถูกตอง และสามารถนําไปประยุกตใชกับกีฬาประเภทอื่น ๆ ได จนทําใหผูเรียนดี เกง และมี
ความสุขตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา 
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วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการ

จัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาเรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอลกอนการเรียนกับหลังการเรียน 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการ

จัดการเรียนรู 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรู วิชาพลศึกษา สูงกวา

กอนการเรียน 
2. ผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพล

ศึกษา สูงกวารอยละ 75 
 

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
1. ชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาเรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียน 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจตอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียน

วิชาพลศึกษา เรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองกลุมเดียวทดสอบกอนเรียนและหลังการเรียน (one group pretest-
posttest) ผูวิจัยไดวิเคราะหสาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรูและสรางแผนการ
จัดการเรียนวิชาพลศึกษา เรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล ไดรับคําแนะนําและตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิ และไดนําชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาที่ปรับปรุง มาทดลองใชกับผูเรียนที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน 10 คน  มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพจากชุดแผนการจัดการเรียนรู (E1/E2) ได 80/80 วิเคราะหหา
คาความเชื่อมั่นโดยใช KR20 ไดเทากับ 0.70 วิเคราะหหาความยากงายและอํานาจจําแนกและคัดเลือก
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได 20 ขอ  นําชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษาไปทดลองกับกลุม
ตัวอยาง 
 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้เปนนิสิตปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01175123 (วอลเลยบอล) ภาคตน ปการศึกษา 2552 จํานวน 55 คน ไดมาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ใชเวลาติดตอกัน 8 สัปดาห ๆ ละ 2 ชั่วโมง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเองทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎ ีดําเนินการทดสอบกอนการเรียน

และสอนตามแผนการกําหนดการสอน กําหนดเวลาเรียนครั้งละ 2 คาบ คาบละ 60 นาท ีแบงเปน 6 แผนการ
จัดการเรียนรู ใชเวลา 16  ชั่วโมง 
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2. เก็บรวบรวมขอมูลการทดสอบภาคปฏิบัติทุกแผนการจัดการเรียนรู การรวมกิจกรรมการเรียนการ
สอนแตละแผนการจัดการเรียนรู จนครบตามแผนที่กําหนดแลวทดสอบหลังการเรียนในชั่วโมงถัดมา 

3. เก็บขอมูลแบบสอบถาม ความพึงพอใจตอวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการ
จัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา เรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล 

4. นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอวิธีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอบเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกอนการเรียนและหลังการเรียน 

5. นําผลที่ไดมาวิเคราะหผลทางสถิต ิ
6. สรุปผลการวิจัยและเสนอความคิดเห็นที่ไดจากการวิจัย 

 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังนี ้

1. คารอยละ (%) 
2. คํานวณคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
3. เปรียบเทียบคาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนการเรียนและหลังการเรียน (t-test) 

 
ผลการวิจัย 

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชา 
พลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล นิสิตปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา 01175123 (วอลเลยบอล) พบวา ในการจัดการเรียนการสอนผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรูและมีทักษะพื้นฐานในการเลนกีฬาวอลเลยบอลไดอยางเต็มความสามารถ ทําใหมีพัฒนาการ มี
ความกาวหนาในการปฏิบัติจริง ทุกชุดในแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา มีคาเฉลี่ยของคะแนนปฏิบัต ิหลังการ
ใชชุดแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการใชชุดแผนการจัดการเรียนรู  สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น ปรากฏผลดังตาราง 
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ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบภาคปฏิบัต ิทักษะตาง ๆ และทดสอบความรู
โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนการเรียนและหลังการเรียน แตละชุดแผนการจัดการ
เรียน จํานวน 6 ชุดแผนการจัดการเรียนรู 

 

กอนการเรียน หลังการเรียน ความกาวหนา 
แผนการจัดการเรียนรู 

 S.D.  S.D.  S.D. 
1.ประวัติความเปนมากีฬาวอลเลยบอล       
2.ทักษะการเลนลูกสองมือลาง (underhand) 5.56 1.68 8.45 1.63 2.89 1.23 
3.การเลนลูกสองมือเหนือศีรษะ(Setting up) 4.62 1.27 7.87 1.44 3.25 0.89 
4.การเสริฟลูกมือลาง-มือบน (underhand-
overhand service) 

4.80 1.37 8.25 1.59 3.45 1.15 

5.การตบ(spike) 5.16 1.36 8.07 1.30 2.91 1.16 
6.การแขงขัน (Game)       

รวม 5.04 1.34 8.14 1.42 3.04 0.99 
 
 จากตารางที ่ 1 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสอบภาคปฏิบัติทักษะตาง ๆ ในกีฬาวอลเลยบอล หลัง
การเรียนไดสูงกวากอนการเรียน แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาที่ด ี หลังจากการเรียนโดยใชชุดแผนการจัดการ
เรียนรูวิชาพลศึกษาเรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล โดยทักษะที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งอยูในเกณฑดีมากคือ
แผนการจัดการเรียนรูที ่2 เรื่อง การเลนลูกสองมือลาง (อันเดอรบอล) มีคาเฉลี่ย 8.45 คิดเปนรอยละ 84.50 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.63 รองลงมา ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก คือ ชุดแผนการจัดการเรียนรูที ่4 การเสริฟลูกมือลาง-มือ
บน มีคาเฉลี่ย 8.25 คิดเปนรอยละ 82.50 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.59 ชุดแผนการจัดการเรียนรูที่มีคาเฉลี่ยนอย
ที่สุด ซึ่งอยูในเกณฑด ีคือชุดแผนการจัดการเรียนรูที ่3 การเลนลูกสองมือเหนือศีรษะ (การเซต) มีคาเฉลี่ย 7.87 คิด
เปนรอยละ 78.80 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.44 
 

ตารางที่ 2  แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียน หลังการเรียน และความกาวหนาของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผูเรียน จํานวน 55 คน 

 

ผูเรียน รวมคะแนนกอนการเรียน รวมคะแนนหลังการเรียน D D2 

 4.93 8.82 3.89 16.04 
S.D. 1.00 1.14 0.96 7.96 

 

 จากตารางที ่ 2 พบวา ผูเรียนมีคาเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนการเรียน 
ซึ่งหลังการเรียนผูเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.82 คะแนน คิดเปนรอยละ 88.20 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก มีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.14 มีพัฒนาความกาวหนา เทากับ 3.89 คะแนน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น หลังจากไดรับ
วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรู วิชาพลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล 
คิดเปนรอยละ 33.90 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนการเรียน และหลังการเรียนของผูเรียน จํานวน 55 
คน โดยใชการทดสอบคาท ี(t-test) 

 

กอนการเรียน หลังการเรียน กลุมตัวอยาง จํานวนผูเรียน 
 S.D.  S.D. 

t 

ผูเรียน 55 4.93 1.00 8.82 1.14 30.19** 
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตารางที ่3 แสดงวาผูเรียนที่ไดรับวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรู
วิชาพลศึกษา เรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล มีคะแนนเฉลี่ยกอนการเรียนเทากับ 4.93 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เทากับ 1.00 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการเรียนเทากับ 8.82 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.14 และเมื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนการเรียนและหลังการเรียน มีคาสถิติการทดสอบคาท ี (t-test) ที่คํานวณ
ไดเทากับ 30.19 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แสดงวาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุด
แผนการจัดการเรียนรู วิชาพลศึกษาเรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
การเรียนสูงกวากอนการเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ผลเจตคติของผูเรียนที่มีตอวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา 
มีคาสูงกวา รอยละ 75 จากผลการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนดังตารางที ่4 
 
ตารางที่ 4 ผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการ

จัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล จํานวน 8 รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

รายการประเมิน มากที่สุด มาก พอใช นอย นอย
ที่สุด 

สรุปผล 

1. มีความสนุกสนานในกิจกรรม 100% - - - - มากที่สุด 
2. สงเสริมการมีระเบียบวินัย 72.72% 18.18% 9.90% - - มากที่สุด 
3. สงเสริมความมั่นใจและกลาแสดงออก 90.90% 9.10% - - - มากที่สุด 
4. ส่ือภาพประกอบชุดแผนการจัดการ

เรียนรู ชัดเจน ปฏิบัติตามไดงาย 
90.90% 9.10% - - - มากที่สุด 

5. สามารถเรียนรูไดเร็ว และนําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

96.36% 3.64% - - - มากที่สุด 

6. มีกําลังใจเมื่อเลนกีฬาวอลเลยบอลได  90.90% 5.46% 3.64% - - มากที่สุด 
7. มีความภูมิใจที่ไดเรียนวิชาพลศึกษา 100% - - - - มากที่สุด 
8. การสอนมีกิจกรรมที่หลากหลายที่

นาสนใจ 
81.81% 18.19% - - - มากที่สุด 

รวม 90.45% 7.96% 1.69% - - มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชชุดแผนการ
จัดการเรียนรู วิชาพลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล ซึ่งผูเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด รอยละ 
90.45 มีความพึงพอใจระดับมากรอยละ 7.96% และมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใช รอยละ 1.69 โดยใน
รายการประเมินที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สดุ รอยละ 100 คือ ผูเรียนมีความสนุกสนานในกิจกรรมและมีความ
ภูมิใจที่ไดเรียนวิชาพลศึกษา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนดคือ 

1. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียน โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา เรื่อง 
พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอลสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชา
พลศึกษา เรื่อง พื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล รอยละ 90.45  
 
อภิปรายผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน โดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชาพลศึกษา เรื่อง พื้นฐาน
กีฬาวอลเลยบอล  พบวาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผู เรียนสามารถพัฒนาความรู และทักษะ
ความสามารถในการเลนวอลเลยบอลพื้นฐานไดเต็มความสามารถทําใหมีพัฒนาการ มีความกาวหนาในการ
ปฏิบัติจริง มีคาเฉลี่ยของคะแนนปฏิบัติหลังการใชชุดแผนการจัดการเรียนรูสูงกวากอนการใชชุดแผนการจัดการ
เรียนรู ซึ่งสงผลใหผูเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ สมนึก มากภิบาล (2546)  ไดศึกษาผลการ
ใชแบบฝกทักษะการเลนวอลเลยบอล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผูเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.01 เนื่องจากเปนธรรมชาติของวิชาพล
ศึกษาที่ตองอาศัยการฝกปฏิบัติ จึงทําใหเกิดทักษะการเรียน สอดคลองกับที่ Jesse (2540: 495) ไดกลาวถึง 
จุดหมายของพลศึกษาไววาจุดหมายของพลศึกษาถือไดวาเปนผลมาจากการปฏิบัต ิเมื่อผูเรียนสามารถเรียนจาก
สื่อตาง ๆ ไมวาจะเปนแบบฝก สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง และผูเรียนจะมีพัฒนาการเรียนรูสูงขึ้น 

2. ผูเรียนมีความพึงพอใจที่ดีตอวิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชชุดแผนการจัดการเรียนรูวิชา
พลศึกษา เรื่องพื้นฐานกีฬาวอลเลยบอล ซึ่งผูเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนการสอน อยูในระดับมาก
ที่สุด รอยละ 90.45 มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก รอยละ 7.96 และมีความพึงพอใจอยูในระดับพอใช รอยละ 
1.69 โดยในรายการประเมินที่ผูเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด รอยละ 100 คือ ผูเรียนมีความสนุกสนานใน
กิจกรรมและมีความภูมิใจที่ไดเรียนวิชาพลศึกษา จากผลการวิเคราะหดานเจตคติที่ผูเรียนมีตอวิธีจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน แสดงใหเห็นวาชุดแผนการจัดการเรียนรูสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนได 
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สอดคลองกับแนวคิดของ นิคม ชมพูหลง (2545) ที่กลาวไววา การทําใหผูเรียน
เปนบุคคลแหงการเรียนรูไดนั้น จะตองเริ่มตนจากทุกที่ที่เปนพื้นฐานความรูของผูเรียนที่มีอยูใกลตัวแลวโยงไปไกล
ตัวที่เปนสากลทําใหประสบผลสําเร็จตอไป  
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ขอเสนอแนะตอไป 
 วิธีจัดกิจกรรมการเรียนการสอน จะตองเลือกใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ควรเนนกิจกรรมที่
หลากหลาย  จะชวยใหผูเรียนสนใจและตองเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติจริง 
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