
 
       
        ชื่องานวิจัย  : ผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกท่ีมีต่อความสามารถในการยืน 
                          กระโดดไกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
                          ปีการศึกษา 2562 
        ผู้วิจัย         : นางสาวนาฎลดา ภิรมย์ศิริพรรณ์ 

        ประเภทผลงานวิชาการ  :  ผลงานวิจัย  วิจัยเพื่อแก้ปัญหา (ผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/พัฒนาการ) 

                วิจัยเพื่อพัฒนา (ผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/พัฒนาการ) 

 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริก ที่มีต่อความสามารถในการยืน
กระโดดไกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ง
นี้เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ที่เรียนในวิชาพล
ศึกษา ที่มีปัญหาในเรื่องของสมรรถภาพทางกายด้านพลังกล้ามเนื้อ ซึ่งได้มาจากผลการทดสอบกระโดดไกลที่ได้เกณฑ์อยู่
ในระดับต่่าจากทั้งหมด 6 ห้องได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ่านวน 5 คน เป็นนักเรียนหญิง 5 คน จากนั้นน่านักเรียนที่ทดสอบ
กระโดดไกล ที่ได้เกณฑ์อยู่ในระดับต่่า มาท่าการฝึกตามโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นระยะเวลา         
8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน คือ วันอังคาร,วันพุธ,วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.20 -17.00 น. และทดสอบกระโดดไกลหลังการ
ฝึกสัปดาห์ที่ 4   และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 น่าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการฝึก 
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8  
 ผลการวิจัยพบว่า  

1. จากการศึกษา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการยืนกระโดดไกล      ก่อนการฝึก
และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  133.8, 148.4 และ 160.4 เซนติเมตร ตามล่าดับ และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.39, 4.22 และ 2.70 ตามล่าดับ 

2. จากการศึกษาค่าพัฒนาการของคะแนนความสามารถในการยืนกระโดดไกลก่อนการฝึก           และหลังการ
ฝึกสัปดาห์ที่ 4 และ 8 พบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 นักเรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมขึ้น               จากก่อนการฝึกโดย
นักเรียนคนที่ 2 และ 3 มีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้นมากที่สุด เท่ากับ +30 นักเรียนคนที่ 4         มีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้น เท่ากับ 
+27 นักเรียนคนที่ 1 มีค่าพัฒนาการเพ่ิมขึ้น เท่ากับ +24 และนักเรียนคนที่ 5 มีค่าพัฒนาการเพ่ิมขึ้นน้อยที่สุด เท่ากับ 
+22 ตามล่าดับ 
 

 

 

 

 

 



        ชื่อเรื่อง      : พฤติกรรมและความต้องการออกก่าลังกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
                                  โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2562 
                 ชื่อผู้วิจัย     : นางสาวภัคธีมา    ยอดชมภู 

    ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
   ประเภทผลงานวิชาการ  :  ผลงานวิจัย   วิจัยเพื่อแก้ปัญหา (ผลสัมฤทธิ์/ ทักษะ /พัฒนาการ) 

 วิจัยเพื่อพัฒนา (ผลสัมฤทธิ์/ ทักษะ /พัฒนาการ) 

                                      บทคัดย่อ 

จุดมุ่งหมายของการวิจัยนี้ เพ่ือพัฒนาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออกก่าลังกายกายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออกก่าลังกาย เช่น การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด   หรือการเล่นกีฬาการออกก่าลัง

กายหรือการประกอบกิจกรรมใดที่ท่าให้ร่างกานหรือส่วนต่างๆของร่างกายได้  เคลื่อนไหวอย่างสม่่าเสมอ ส่งผลให้ระบบ

ภายในของร่างกายเกิดความแข็งแรงและยังส่งผลดีต่อสุขภาพ ทางด้านจิตใจ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคภัยไข้

เจ็บ การออกก่าลังกายจึงเป็นสิ่งส่าคัญ และมี ประโยชน์   

ผลการวิจัย พบว่า   

1 . จากการวิจัยพบว่านักเรียนมีพฤติกรรมการออกก่าลังกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4      

               นักเรียนเรียนเลือกออกก่าลังเล่นกีฬาแบดมินตันมากสุด 

2. นักเรียนมีพฤติกรรมการออกก่าลังกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ่านวน 50  คน         
              การเดิน เลือกเล่น 5 คน การวิ่ง  3 คน กระโดดเชือก 8คน  วอลเลย์บอล 2คน  วอลเลย์บอล 2 คน                                              

              แบดมินตัน  20 คน กระโดดยาง 4 คน  บาสเกตบอล 8 คน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       
 ชื่องานวิจัย  :  ผลของการใช้สีบอกต่าแหน่งไม้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องท่าไม้ตี 

รายวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา2562         

ผู้วิจัย         :  นางสาววิปัศยา  ลอยโกสุม 
ประเภทผลงานวิชาการ  :  ผลงานวิจัย  วิจัยเพื่อแก้ปัญหา (ผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/พัฒนาการ) 

        วิจัยเพื่อพัฒนา (ผลสัมฤทธิ์/ทักษะ/พัฒนาการ) 

 

บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลของการใช้สีบอกต่าแหน่งไม้ ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่องท่าไม้ต ีรายวิชากระบี่กระบองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย  
ปีการศึกษา2562 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ่านวน 4 คน โรงเรียนวัฒนา
วิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 ที่เรียนในกระบี่กระบอง ที่มีปัญหาในเรื่องไม้ตีที่ 6 ซ่ึงไดม้าจากผลการทดสอบการทดสอบไม้ตี
ที่ 6 ที่ได้เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลางจากทั้งหมด 6 ห้อง  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ่านวน 4 คน เป็นนักเรียนหญิง 4 คน 
จากนั้นน่านักเรียนที่ทดสอบไม้ตีที่ 6 ที่ได้เกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง มาท่าการฝึกสีของไม้กระบี่กระบองที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ ละ 3 วัน คือ วันอังคาร,วันพุธ,วันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 16.20 -17.00 น. และทดสอบ
ไม้ตีที่ 6 ฝึกสัปดาห์ที่ 4  น่าผลที่ได้ไปเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 
4 
 ผลการวิจัยพบว่า  
1. จากการศึกษา ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสามารถในการใช้ไม้กระบี่กระบองที่มีสีในการบอก
ต่าแหน่ง ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.5 และ 8.75 คะแนน ตามล่าดับ และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.57 และ 0.5 คะแนน ตามล่าดับ 

2. จากการศึกษา ค่าพัฒนาการของคะแนนความสามารถในฝึกไม้ตีที่ 6 ก่อนการฝึก   และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 พบว่า 
หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 นักเรียนมีค่าพัฒนาการเพ่ิมขึ้น จากก่อนการฝึกโดยนักเรียนคนที่ 3 มีค่าพัฒนาการเพ่ิมขึ้นมาก
ที่สุด เท่ากับ +5 นักเรียนคนที่ 1 , 2 และ 4  มีค่าพัฒนาการเพิ่มขึ้น เท่ากับ +4 ตามล่าดับ 
 

      

 

 

 

 

 



 

ช่ือเร่ือง การพฒันาทกัษะวา่ยน ้าท่าผเีส้ือ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั 

ผู้วจัิย         นางสาวอุษณีษ ์     ยอดชมภู 

โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั      เขตวฒันา      จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปีการศึกษา   2562 

                                                                      บทคัดย่อ 

   

                   ผลของการพฒันาทกัษะวา่ยน ้าท่าผเีส้ือ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั  

มีวตัถุประสงคเ์พื่อ   1 เพื่อพฒันาทกัษะวา่ยน ้าท่าผเีส้ือของนกัเรียนใหไ้ดต้ามแบบท่ามาตรฐานของวา่ยน ้า ของนกัเรียน

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวฒันาวทิยาลยั     เขตวฒันา      จงัหวดักรุงเทพมหานคร  จ  านวน 5 คน 

 

                 ผลการวจัิยพบว่า 

                  1.นกัเรียนมีพฒันาการทกัษะวา่ยน ้าท่าผเีส้ือโดยก่อนการฝึกไดค้่าเฉล่ียเท่ากบั  4.00 และหลงัการฝึกทกัษะ            

                       วา่ยน ้ามีค่าเฉล่ียท่ีสูงข้ึนเท่ากบั 7.6 

     2.นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางทกัษะวา่ยน ้าท่าผเีส้ือหลงัการฝึกทกัษะท่ากบมีค่าเฉล่ียเพิ่มข้ึนเท่ากบั 3.6 

    3.เม่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิการพฒันาทกัษะวา่ยน ้าท่าผเีส้ือจากการฝึกทกัษะวา่ยน ้าตามโปรแกรม  ก่อนการ         

                    ฝึกและหลงัการฝึกทกัษะวา่ยน ้าพบวา่มีการพฒันาข้ึน 

 

 

 

                   

 

 

 

 


