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บทคดัย่อ 

การศึกษาและพฒันาชุดฝึกทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล วชิาพลศึกษา(กีฬาแฮนดบ์อล) ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  4  โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันา

ทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล ผลการฝึกปฏิบติัทกัษะเปรียบเทียบก่อนฝึกและหลงัฝึกดว้ยชุดฝึกปฏิบติัทกัษะ

เบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล เพื่อพฒันาความสามารถพื้นฐานทางทกัษะกีฬาแฮนดบ์อล   

การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนมธัยมสาธิต 

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จาํนวน 160 คน สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย การ

ดาํเนินการศึกษาโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล ไดแ้ก่ทกัษะการ การรับ-ส่งลูก การเล้ียงลูก

บอล ใชเ้วลาในการสอน 1 คาบต่อสัปดาห์  ประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชป้ระเมินและแบบทดสอบ

ทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 

 การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลพบวา่นกัเรียนมี

ความกา้วหนา้ในการทกัษะการ รับลูก-ส่งลูก ก่อนฝึก  52.91 %  หลงัฝึก  85.60%  ทกัษะการเล้ียงลูกบอล 

 ก่อนฝึก  55.13%   หลงัฝึก  86.61 %      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่ 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญั 

 

  การศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาคนทางดา้นร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อให้

เป็นกาํลงัสาํคญัในการพฒันาสร้างสรรคค์วามมัน่คงใหแ้ก่ประเทศชาติ  ในดา้นเศรษฐกิจการเมืองและ

สังคม 

  วชิาพลศึกษาเป็นองคป์ระกอบท่ีสาํคญัยิง่ของการศึกษาท่ีจะช่วยพฒันาคนใหเ้ป็นมนุษย์

ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม  มีนํ้าใจเป็นนกักีฬา 

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข รู้แพ ้รู้ชนะ รู้อภยั  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช  

2544  ยดึหลกัความมีเอกภาพดา้นนโยบาย  และมีความหลากหลายในการปฏิบติั เป็นหลกัสูตรแกนกลาง

ท่ีมีโครงสร้างหลกัสูตรยดืหยุน่ กาํหนดจุดหมาย ซ่ึงถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม  12  ปี   สาระ

การเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นเป็นช่วงชั้นละ  3  ปี  จดั

เฉพาะส่วนท่ีจาํเป็นสาํหรับการพฒันาคุณภาพชีวติความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ การ

ดาํรงชีวติและการประกอบอาชีพ 

  หลกัสูตรการศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ไดก้าํหนดวชิาพล

ศึกษา กีฬาแฮนดบ์อล  เป็นกีฬาเพื่อสุขภาพ  จดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  สาระ

เพิ่มเติมช่วงชั้นท่ี  4  ใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  ทุกคนไดเ้รียนรู้และมีทกัษะในการออกกาํลงักาย 

สอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้สาระท่ี  3  การเคล่ือนไหว  การออกกาํลงักาย  การเล่นเกม 

กีฬาไทย  และกีฬาสากล  มาตรฐาน พ 3.1  เขา้ใจทกัษะในการเคล่ือนไหวกิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  

และกีฬา  มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติัเป็นประจาํ อยา่ง

สมํ่าเสมอ  มีวนิยั เคารพสิทธิ กติกา มีนํ้าใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนั  และช่ืนชมใน

สุนทรียภาพของการกีฬา 

  การสอนกีฬาแฮนดบ์อลนั้น ผูส้อนตอ้งพยายามคน้ควา้หาวธีิสอนตลอดจนการวดัผล

เพื่อพฒันานกัเรียนใหเ้ล่นแฮนดบ์อลได ้ และมีบรรยากาศสนุกสนานดว้ย   การท่ีจะรู้วา่ผูเ้รียนบรรลุผล

ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่ จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการพฒันาทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล ทกัษะ

เบ้ืองตน้ท่ีเป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาแฮนดบ์อลไดแ้ก่  การเคล่ือนท่ี การรับ-ส่งลูก การเล้ียงบอล การยงิ
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ประตู   เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในทกัษะพื้นฐาน และสามารถนาํทกัษะพื้นฐานเบ้ืองตน้ไปใชใ้นการ

เรียนและนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้

  จากเหตุผลดงักล่าว จึงไดมี้การคิดคน้วธีิการสอนและสร้างส่ือการเรียนการสอนวชิาพล

ศึกษา กีฬาแฮนดบ์อล  ท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั  นาํวธีิการเรียนโดยใชชุ้ดฝึก

ปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล มาใชป้ระกอบการเรียนการสอนในเร่ืองทกัษะเบ้ืองตน้ของทกัษะ

กีฬาแฮนดบ์อลช่วงชั้นท่ี  4  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4   ตอ้งการใหน้กัเรียนมีการพฒันาทุกดา้น  

นกัเรียนมีโอกาสท่ีจะพฒันาตนเองอยา่งอิสระมากข้ึน  มีความสามารถในการติดสินใจแกปั้ญหาดว้ย

ตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์  และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดฝึ้กฝนดว้ยตนเองใหม้ากท่ีสุด  โดยครู

ตอ้งคาํนึงถึงความสามารถของนกัเรียนเป็นหลกัในการพิจารณา งานท่ีจะมอบหมายใหท้ั้งชนิดและ

ปริมาณ  อยูใ่นความควบคุมของครูซ่ึงดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ดมากข้ึน  ทาํใหค้รูผูส้อนสนใจท่ีจะศึกษา

เก่ียวกบัวธีิการสอน  โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อล  เพื่อนาํผลการเรียนรู้และการพฒันาทาง

ทกัษะกีฬาวอลเลยบ์อลไปใช ้และเป็นประโยชน์ในการพฒันาการเรียนการสอนกีฬาวอลเลยบ์อลต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 

  1.  เพื่อศึกษาและพฒันาชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล ในการเรียนการ

สอนวชิาพลศึกษากีฬาแฮนดบ์อล ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
  2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล  โดยวเิคราะห์

ความกา้วหนา้ทางการเรียนจากการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปี

ท่ี 4 
 

ขอบเขตของการวจิัย 

  

  1.  ประชากร 

   ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา เป็นนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียน

สาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา   

  2.  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

   2.1  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่ ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลท่ีผูว้จิยั

สร้างและพฒันาข้ึน 

   2.2  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ผลการพฒันาทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 



  

3 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

  1.  ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดย์บ์อล  หมายถึง  ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะ  เร่ือง

ทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล  ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนใชป้ระกอบการเรียนการสอน เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนดว้ย

ตนเอง 

  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพลศึกษา  กีฬาแฮนดบ์อล  หมายถึง  คะแนนท่ีไดจ้ากการ

ทดสอบจากแบบประเมินและแบบทดสอบทกัษะกีฬาแฮนดบ์อล  

  3.  ทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล  หมายถึง  ทกัษะพื้นฐานใน การเคล่ือนท่ี  และการ

รับ-ส่งลูก 

   3.1  ทกัษะการเคล่ือนท่ีมีดงัน้ี 

    1.  ทกัษะการเคล่ือนท่ีทางตรง 

    2.  ทกัษะการเคล่ือนท่ีผา่นส่ิงกีดขวาง                       

   3.2  ทกัษะการรับ-ส่งลูก 

    1.  ทกัษะการรับ-ส่งลูกตํ่ากวา่ไหล่ 

    2.  ทกัษะการรับ-ลูกเหนือไหล่                     

    3.  ทกัษะการรับ-ส่งลูกระดบัไหล่                                                                  

 

ประโยชน์ของการวจิัย 

 

  1.  ไดชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลบอลระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 ท่ีมี

คุณภาพ 

  2.  เป็นแนวทางในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลแก่ครู

พลศึกษา  ต่อไป 

  3.  เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการใหก้บัครูผูส้อนรายวชิาอ่ืน 

 

วธีิการดําเนินการวจิัย 

ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  

  โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จาํนวน  160  คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  1.  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาพลศึกษา  พ 33202  เร่ืองทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

  2.  ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 

  3.  แบบประเมินและแบบทดสอบทกัษะปฏิบติัทกัษะกีฬาแฮนดบ์อล 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ค่าร้อยละ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที ่ 2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
  การนาํชุดปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลมาใชใ้นการเรียนการสอน  เป็นการ

พฒันาใหเ้กิดส่ือการสอนท่ีสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน และเป็นส่ือท่ีเร้าใจ  สามารถ

กระตุน้ใหผู้เ้รียนดา้นการเรียนรู้มากข้ึน  การศึกษาคน้ควา้เพื่อสร้างชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬา

แฮนดบ์อล  ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
หลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช  2544 
  1.  หลกัการ 
      เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของ

ประเทศจึงกาํหนดหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 
        1.1  เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่กบั 
ความเป็นสากล 

                   1.2 เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกนั  โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
                   1.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

โดยถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 
                   1.4   เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระ เวลา และการจดัการเรียนรู้ 
                   1.5 เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาไดทุ้กรูปแบบ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
 2.  จุดมุ่งหมาย 
      หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี

มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกาํหนด

จุดมุ่งหมายซ่ึงเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัต่อไปน้ี 

        2.1  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวนิยัในตนเอง  ปฏิบติัตนหลกัธรรมของพุทธศาสนา

หรือ    ศาสนาท่ีตนนบัถือ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอนัพึงประสงค ์
                                2.2   มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการ

คน้ควา้ 
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       2.3  มีความรู้อนัเป็นสากล  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทาง

วทิยาการมีทกัษะและศกัยภาพในการจดัการเรียนการจดัการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี ปรับ

วธีิการคิดวธีิการทาํงานไดเ้หมาะสมสถานการณ์ 
       2.4  มีทกัษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ทกัษะ

การคิดการสร้างปัญญา  และทกัษะในการดาํเนินชีวติ 
       2.5  รักการออกกาํลงักาย  ดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 
       2.6  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกวา่

ผูบ้ริโภค 
       2.7  เขา้ใจในงานวชิากลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเป็นพลเมืองดี 
       2.8  มีจิตสาํนึกในการอนุรักษศิ์ลปะ  วฒันธรรมประเพณีของไทย  ภูมิปัญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 
  3.  สาระการเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบดว้ย 
       สาระท่ี  1    การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์
       มาตรฐาน พ 1.1     เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพฒันาของมนุษย ์
       สาระท่ี  2    ชีวติและครอบครัว 
       มาตรฐาน พ 2.1   เขา้ใจและเห็นคุณค่าของชีวติ ครอบครัว เพศศึกษา และมี

ทกัษะในการดาํเนินชีวติ 
       สาระท่ี  3    การเคล่ือนไหว การออกกาํลงักาย เล่นเกม กีฬาไทย และ

กีฬาสากล 
                                มาตรฐาน พ 3.1   เขา้ใจมีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่น

เกมและกีฬา 
                                มาตรฐาน พ 3.2   รักการออกกาํลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติั

เป็นประจาํอยา่งสมํ่าเสมอ มีวนิยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีนํ้าใจนกักีฬา มีจิตวญิญาณในการแข่งขนั 

และช่ืนชมในสุนทรียภาพของการกีฬา 
        สาระท่ี  4    การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 
                     มาตรฐาน พ 4.1   เห็นคุณค่า และมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดาํรง

สุขภาพ การ ป้องกนัโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 
                                สาระท่ี  5    ความปลอดภยัในชีวติ 
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       มาตรฐาน พ 5.1   ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อ

สุขภาพ อุบติัเหตุ การใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 
 

กีฬาแฮนดบ์อลเป็นกีฬาท่ีจดัอยูใ่นในสาระท่ี  3  มาตรฐาน พ 3.1  และมาตรฐาน 
 พ 3.2 ท่ีจะตอ้งพฒันาใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถ มีความตระหนกัในความสาํคญัในการออก

กาํลงักายและนาํไปปฏิบติัจนเกิดเป็นนิสัย 
 
คาํอธิบายรายวชิา 
             กีฬาแฮนดบ์อล จดัอยูใ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  4  มุ่งใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมและปฏิบติัจริงในกิจกรรมกายบริหาร  การออกกาํลงักาย

ดว้ยกิจกรรมแฮนดบ์อล ในเร่ืองการส่งลูกแฮนดบ์อล การรับลูกแฮนดบ์อล การเล้ียงลูกแฮนดบ์อล 

การยงิประตู ในแบบต่าง ๆ อยา่งถูกตอ้ง ปลอดภยัและสนุกสนาน อาจนาํกิจกรรมพลศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีมี

คุณค่าเท่าเทียมกบับาสเกตบอลมาแทนตามความเหมาะสม พร้อมกบัใหเ้รียนรู้การป้องกนั การแกไ้ข 

การเสริมบุคลิกภาพทางกายและทางจิตใจมีระเบียบวนิยั เห็นคุณค่าและนาํไปปฏิบติัในชีวติประจาํวนั

ได ้
 
กฬีาแฮนด์บอล 
  กีฬาแฮนดบ์อลเป็นการเล่นระหวา่งผูเ้ล่น 2 ทีม  จุดประสงคข์องแต่ละทีมก็คือการนาํ

ลูกเขา้ตาข่ายโดยพยายามไม่ใหคู้่ต่อสู้รับลูกได ้ ทั้งพยายามรับลูกจากการบุกของคู่ต่อสู้ใหไ้ด ้    ให้

ถูกตอ้งตามหลกักติกา การเล่นแฮดบ์อลใหป้ระสบความสาํเร็จจะตอ้งฝึกทกัษะต่าง ๆ ใหเ้กิดความ

ชาํนาญ ทกัษะพื้นฐานในการเล่นแฮนดบ์อล ประกอบดว้ย 
  1.  การทรงตวั 
  2.  การเคล่ือนท่ี 
  3.  การรับ-ส่งลูก 
  4. การเล้ียงลูก  
  5. การยงิประตู 
  6. การสกดักั้น 
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ชุดฝึกปฏิบัติทกัษะ 
ความหมายของชุดฝึก 
  ชุดการฝึก  หมายถึง  ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้างทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียน  มีลกัษณะเป็น

ชุดท่ีมีกิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึก เพื่อสร้างความเขา้ใจ ปฏิบติัไดค้ล่องแคล่ว ถูกตอ้ง กาํหนดใหเ้ป็นเร่ือง ๆ 

หรือแยกเป็นหน่วยก็ได ้
หลกัการสร้างชุดฝึก 
  1.  ใหมี้คาํช้ีแจงง่ายและสั้น เพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจง่าย 
  2.  เรียงลาํดบัขั้นตอนของชุดการฝึกจากง่ายไปหายากเพื่อใหเ้ด็กมีกาํลงัใจทาํ 
  3.  จดัทาํชุดการฝึกใหน่้าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 
  4.  ครูควรตอ้งพิจารณาชุดการฝึกดว้ยความละเอียด อยา่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดได ้
  5.  ควรมีชุดการฝึกหดัจาํนวนมาก  ๆ เพื่อใหน้กัเรียนเลือกทาํตามความสามารถ  
ลกัษณะของชุดฝึก 

1.  เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ 
2.  เหมาะสมกบัระดบัวนิยั ความสามารถของผูเ้รียน 
3.  มีคาํช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจวธีิทาํไดง่้าย 
4.  ใชเ้วลาเหมาะสมไม่เร็วหรือชา้เกินไป 
5.  เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจหรือทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

ประโยชน์ของชุดการฝึก 
  1.  ช่วยใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเองตามอตัภาพ  ความสามารถของแต่ละคน 
  2.  ช่วยแกปั้ญหาการขาดแคลนครู 
  3.  ช่วยสอนซ่อมเสริมใหน้กัเรียนท่ีเรียนไม่ทนั 
  4.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอ่าน 
  5.  ช่วยไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่ายจากการเรียนท่ีครูตอ้งทบทวนซํ้ า 
  6.  สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล  ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนใหพ้ร้อมกนั 
  7.  นกัเรียนตอบผดิไม่มีผูเ้ยาะเยย้ 
  8.  นกัเรียนไม่ตอ้งคอยฟังการสอนของครู 
  9.  ช่วยลดภาระของครูในการสอน 
  10.  ช่วยประหยดัรายจ่ายค่าอุปกรณ์ท่ีมีนกัเรียนจาํนวนมาก 
  11.  ผูเ้รียนจะเรียนเม่ือใดก็ได ้ ไม่ตอ้งคอยฟังครู 
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  12.  การเรียนไม่จาํกดัเวลา สถานท่ี 
  13.  ช่วยส่งเสริมความรับผดิชอบของผูเ้รียน 
หลกัการนําชุดฝึกไปใช้ 

1.  การฝึกใหไ้ดผ้ลดีตอ้งฝึกเป็นรายบุคคล 
2.  การท่ีจะฝึกใหท้าํแบบฝึกหดันั้นควรจะฝึกเฉพาะเร่ืองใหจ้บเป็นเร่ือง ๆ  
3.  ควรใหมี้การฝึกหลาย ๆ คร้ังในแต่ละทกัษะ 
4.  แบบฝึกหดัแต่ละคร้ังควรใหค้ะแนนเพื่อวดัผลความกา้วหนา้ 
5.  แบบฝึกควรมีมาตรฐานและความเหมาะสม 

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
  ปฐมพร  บุญลี (2546 :  68)  ไดส้ร้างแบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาความสามารถในการ

แกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์เร่ืองพื้นท่ีผวิและปริมาตรของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  เคร่ืองมือท่ีใช้

ในการศึกษาคร้ังน้ีคือชุดแบบฝึกทกัษะ แผนการสอนวชิาคณิตศาสตร์  แบบทดสอยยอ่ยแบบ

เลือกตอบ  4  ตวัเลือก และแบบวดัความสามารถในการแกปั้ญหาแบบเลือกตอบ  5  ตวัเลือก  จาํนวน  

20  ขอ้  ผลการศึกษาคร้ังน้ีปรากฏวา่ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาความสามารถใน

การแกปั้ญหาคณิตศาสตร์เร่ือง พื้นท่ีผวิและปริมาตร ในแต่ละเร่ืองมีประสิทธิภาพสูงกวา่ 80/80 และ

ความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ของนกัเรียนหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนโดยใชชุ้ดแบบ

ฝึกทกัษะเพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์สูงกวา่ก่อนไดรั้บการสอนโดยใช้

ชุดแบบฝึกทกัษะเพื่อพฒันาความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี

ระดบั .01 
ฉฐัรส  บญัชาชาญชยั (2540 : บทคดัยอ่)  สร้างแบบประเมินและแบบทดสอบ 

ทกัษะกีฬาบาสเกตบอลสาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้  โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้  โรงเรียนวดัอินทาราม เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  กาํลงัเรียนวชิา

บาสเกตบอล นกัเรียนชาย  30  คน นกัเรียนหญิง  30  คน และกลุ่มศึกษาเกณฑป์กติ  ไดแ้ก่ นกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ สังกดักรมสามญัศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่ม  7  น้ีกาํลงัศึกษา

วชิา บาสเกตบอล จาํนวนนกัเรียนชาย  181  คน นกัเรียนหญิง  165 คนการวเิคราะห์คุณภาพของแบบ

ประเมินใชค้่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์แบบสเปียร์แมน  และการวเิคราะห์คุณภพาของแบบทดสอบใช้

ค่าสัมประสิทธ์แบบเพียร์สัน โดยแบ่งเกณฑร์ะดบัความสามารถของแบบประเมินและแบบทดสอบ

แบ่งไวเ้ป็น  5  ระดบัดงัตารางดา้นล่าง 
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ระดบั

ความสามารถ 
คะแนนการประเมิน 

นกัเรียนชายและหญิง 
คะแนนการสอบ 

คะแนนนกัเรียน คะแนนนกัเรียนหญิง 
สูงกวา่ 

สูง 
ปานกลาง 

ตํ่า 
ตํ่ามาก 

4 
3 
2 
1 
0 

67  และมากกวา่ 
56 – 66 
45 – 55 
34 – 44 

33  และนอ้ยกวา่  

67  และมากกวา่ 
56 – 66 
45 – 55 
34 – 44 

33  และนอ้ยกวา่ 
 
ความสัมพนัธ์ภายในของแบบประเมินและแบบทดสอบ แต่ละรายการทุกคู่และแต่ละรายการกบั

คะแนนรวมมีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลางถึงสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

บทที ่ 3 
วธีิดําเนินการศึกษา 

 
  การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล       เพื่อ

หาประสิทธิภาพและความกา้วหนา้ทกัษะเบ้ืองตน้ของกีฬาแฮนดบ์อลของนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 
ประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4  
โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จาํนวน  160  คน 

 
ศึกษาในปีการศึกษา   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  1.  แผนการจดัการเรียนรู้วชิาพลศึกษา  พ 31202  เร่ืองทกัษะเบ้ืองตน้กีฬา

แฮนดบ์อล ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 
  2.  ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 
  3.  แบบประเมินและแบบทดสอบทกัษะปฏิบติัทกัษะกีฬาแฮนดบ์อล 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ค่าร้อยละ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล          ใน

การเรียนการสอนวชิาพลศึกษาของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยั

ราชภฏั สวนสุนนัทา  จาํนวน  160  คน  นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
  1. นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล โดยใช้

ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล  จาํแนกเป็น  2  กลุ่มทกัษะ ดงัตาราง 
 
ตาราง  แสดงร้อยละความกา้วหนา้ในการฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติั

ทกัษะเบ้ืองตน้จาํแนกเป็น  2  กลุ่มทกัษะ 
 
 

               ทกัษะเบ้ืองตน้กีฬา 
                   แฮนด์บอล 
ร้อยละ 
ความกา้วหนา้ 

 
การรับ-ส่ง 

 

 
การเล้ียงบอล 

 
ก่อน หลงั ก่อน หลงั 

นกัเรียนจาํนวน  160  คน 52.91% 85.60% 55.13% 86.61% 
 
  

จากตารางพบวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 

โดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลจาํแนกตามกลุ่มทกัษะ คือ การรับ-ส่งลูกแฮนดบ์อล 

ก่อนฝึก  52.91 %  หลงัฝึก  85.60 % ทกัษะการเล้ียงลูกแฮนดบ์อล ก่อนฝึก  55.13 %  หลงัฝึก  

86.61 %  แสดงวา่การฝึกทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาวอลเลยบ์อลโดยใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬา

วอลเลยบ์อลทั้ง 
2  ทกัษะ นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทุกคน                       
   

    

 
 
 



บทที ่ 5 

สรุปผล  และข้อเสนอแนะ 

   

 จากการวจิยัและพฒันาการฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล สาํหรับนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาขอรายงานผลการ

พฒันาการฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลก่อนและหลงัใช ้ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1.     เพื่อศึกษาและพฒันาการฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลในการเรียน 

การสอนวชิาพลศึกษา กีฬาแฮนดบ์อล ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

  2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล โดยวเิคราะห์

ความกา้วหนา้ทางการเรียนจากการใชก้ารฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

 

ประชากร 

  ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4    

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา จาํนวน  160  คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

  1. แผนการจดัการเรียนรู้วชิาพลศึกษา  พ31202  เร่ืองทกัษะเบ้ืองตน้กีฬา

แฮนดบ์อล   ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  4 

  2.    ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 

  3.    แบบประเมินและแบบทดสอบทกัษะปฏิบติัทกัษะกีฬาแฮนดบ์อล 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

  ค่าร้อยละ 
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สรุปผลการวจิัย 

   

ผลการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  วิเคราะห์ขอ้มูลจากการฝึกปฏิบติัดว้ยแบบประเมิน

และทดสอบทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อลไดด้งัน้ี 

  1. วเิคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนในการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะ

เบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล  จาํแนกเป็น  2  กลุ่ม  ทกัษะการรับ-ส่งลูกแฮนดบ์อล การเล้ียงลูก

แฮนดบ์อล ดงัน้ี 

  1.1  ทกัษะการรับ-ส่งลูกแฮนดบ์อล  ก่อนฝึก  52.91 %  หลงัฝึก  85.60 %      

                        1.2  ทกัษะการเล้ียงลูกแฮนดบ์อล     ก่อนฝึก  55.13 %   หลงัฝึก  86.61 %   

ผลการฝึกทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล ในการใชชุ้ดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 

ทั้งทกัษะหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนทุกทกัษะแสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียน     

 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  จดัทาํชุดฝึกปฏิบติัทกัษะในรายวชิาอ่ืน ๆ ไดเ้ช่นเดียวกบัชุดฝึกปฏิบติัทกัษะ

เบ้ืองตน้กีฬาแฮนดบ์อล 
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