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บทคัดยอ 
 
การศึกษาคนควาแบบอิสระคร้ังนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบทักษะการเลน

วอลเลยบอล  กอนและหลังการใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1/1 โรงเรียนเวยีงมอกวิทยา ท่ีวิชาวอลเลยบอล   
ปการศึกษา 2549 จํานวน 34  คน  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย แผนการจดัการ
เรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเลนวอลเลยบอลดวยกลวธีิการเรียนรูแบบเพื่อน 
ชวยเพื่อน จํานวน  6  แผน  และกิจกรรมตามแบบฝกทักษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเลน
วอลเลยบอลดวยกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน จาํนวน 10  กิจกรรม  เคร่ืองมือท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก แบบประเมินกิจกรรมทักษะการเคล่ือนไหวทางกายในการเลน
วอลเลยบอลกอนและหลังการใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน แบบสังเกตพฤติกรรม
ขณะเรียนดวยกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  วเิคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉล่ีย  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานและหาคา  paired  samples  t-test  statistics  ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป SPSS  for  Windows 

ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนมีทักษะการเลนวอลเลยบอลกอนการเรียนรูโดยใชกลวิธี 
การเรียนรูแบบเพ่ือนชวยเพือ่นกับหลังการเรียนรูโดยใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อนมี 
คะแนนความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 แสดงใหเห็นวาหลังการเรียนรู 
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โดยใชกลวิธีการเรียนรูแบบเพื่อนชวยเพื่อน  นักเรียนมีทักษะในการเลนวอลเลยบอลเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว    

ซ่ึงผูศึกษายังพบวาในขณะเรียนนกัเรียนไดแสดงพฤติกรรมความสนใจในการพยายาม 
ฝกทักษะ  การปฏิบัติทักษะดวยความเต็มใจ การใหความรวมมือ  ตลอดจนซักถามและปฏิบัติ 
ทักษะตามข้ันตอน  นอกจากนี้นกัเรียนยังไดแสดงความต้ังใจเรียน เขาช้ันเรียนตรงตอเวลา   
มีความคลองแคลวและมีความสนุกสนานในการเรียน  อีกท้ังนักเรียนหมั่นฝกฝนตนเองอยูเสมอ  
และปฏิบัติกิจกรรมครบทุกทักษะ  
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ABSTRACT 
 

The  purpose  of  this  study  was to compare the psychomotor  skills of  volleyball  
players before and after using  peer–assisted  learning  strategies. The sample group was 34  
students who studied  a  volleyball course in Matthayomsuksa 1 at Wiang Moek Vittaya 
School of 2007 academic year. The instruments in this study were 6 lesson plans and 10 
activities of using peer–assisted leaning strategies to develop psychomotor skills in volleyball 
playing. The instrument, using in  collecting  data, were the activity  assessment form of  the 
psychomotor skills  before and  after  using peer–assisted learning strategies  in  volleyball 
playing and the behavior  observation form during the students played volleyball and used 
peer–assisted  learning strategies. Statistics used were means, standard deviation, and paired 
samples t-test statistics by SPSS for window program. 

The findings revealed as follows: the students, who learned by using the peer–assisted 
learning strategies, had their post–test higher scores than those of the pre–test at the 
significance level of .001. This showed that the students had more psychomotor skills of 
volleyball playing after using peer–assisted strategies as the research’s hypothesis. 
  



 

ช 

 The researcher also found that, during playing volleyball, students showed their 
interests in attempting to practice skills, willing to practice skills, cooperating, asking and 
performing practice orderly.  In addition, students showed their attentions by being on time. 
They were  fluent and fun in playing Volleyball. Moreover, they always practiced their skills 
and did all classroom activities.  

 
 


