
       บทที่ 1 
บทน ำ 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของงำนวิจัย 
                   ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล)โดยเฉพาะเร่ืองทกัษะพื้นฐานใน
การรับและส่งลูกบาสเกตบอลผูศึ้กษาพบวา่นกัเรียนท่ีสอนส่วนใหญ่โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี
3 ชมรมบาสเกตบอลจ านวน10คนไม่สามารถปฏิบติัไดแ้ละเรียนรู้ไดช้า้กวา่นกัเรียนคนอ่ืนๆขาดทกัษ
กระบวนการในการคิดรวบยอดไม่เขา้ใจความหมายและวธีิการต่างๆท่ีเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เก่ียวกบัทกัษะ
พื้นฐานในการรับและส่งลูกบาสเกตบอลไดผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละคร้ังมกัไดค้ะแนนต ่ากวา่เกณฑท่ี์
ก าหนดและถา้ไม่เร่งแกไ้ขโดยด่วนจะมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ในเน้ือหาอ่ืนซ่ึงจะตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงจาก
ความรู้เดิมเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เน้ือหาใหม่และน าไปสู่กาเรียนรู้ในระดบัชั้นท่ีสูงข้ึน 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
1.เพื่อพฒันาแผนการเรียนทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอลท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
2.เพื่อศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบฝึกเพื่อซ่อมเสริม 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้ 
1. ทราบผลของการฝึกโดยใชแ้บบฝึกเพื่อซ่อมเสริมทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล 
2. ทราบรูปแบบการฝึกท่ีเหมาะสมส าหรับนกัเรียน เพื่อพฒันาทกัษะเบ้ืองตน้ในกีฬาบาสเกตบอล อนัเป็นทกัษะ
ส าคญัท่ีจะพฒันาการเล่นในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
3. นกัเรียนชายระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชมรมบาสเกตบอลของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนั
ทา 

4. นกัเรียนสามารถน าทกัษะน้ีไปใชร่้วมกบัทกัษะอ่ืนในการเล่นได ้
5. เพื่อทราบจุดบกพร่องของแบบฝึกเพื่อซ่อมเสริมทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล ท่ีจะ 
สามารถปรับปรุงแบบฝึกในการท่ีจะน าไปใชต่้อไป 
แบบฝึกเพ่ือซ่อมเสริมทกัษะกำรรับและส่งลูกบำสเกตบอล 
-การส่งลูกสองมือระดบัอก   -การรับลูกสองมือระดบัอก 
-การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ   -การรับลูกสองมือเหนือศีรษะ 
-การส่งลูกกระดอนแบบสองมือ  -การรับลูกแบบกระดอน 
-การส่งลูกมือเดียวแบบกระดอน  -การส่งลูกมือเดียวเหนือศีรษะ 
 



 
เกณฑ์กำรประเมิน 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบฝึก เพื่อซ่อมเสริมทกัษะการรับและส่งลูก
บาสเกตบอล 

     

บทที่  2 

เอกสำรและงำนวจิัยที่เกีย่วข้อง 

              การเล่นกีฬาบาสเกตบอลมีทกัษะส่วนบุคคลพื้นฐานท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับการเล่นหลายประเภท ซ่ึงผู ้

เร่ิมเล่นบาสเกตบอลจ าเป็นตอ้งเร่ิมฝึกในพื้นฐานเหล่าน้ี ส าหรับในตอนน้ีจะไดน้ าเสนอทกัษะต่างๆ ท่ีจ าเป็น

ส าหรับการเล่นบาสเกตบอลในภาพรวมทุกทกัษะ เพื่อท่ีจะไดท้ราบวา่แต่ละทกัษะมีวิธีการและความส าคญั

อยา่งไร 

              รูปแบบทกัษะพื้นฐานท่ีผูฝึ้กสอนและนกักีฬาจะตอ้งสนใจมี 7 ประเภท ซ่ึงทกัษะทั้งหมดจ าเป็นตอ้งใช้

ในการแข่งขนั ในการฝึกนอกจากผูเ้ล่นจะสามารถปฏิบติัทกัษะพื้นฐานทั้งหมดไดแ้ลว้ยงัตอ้งสามารถเช่ือมโยง

การเล่นในแต่ละทกัษะไดด้ว้ย ส าหรับการเล่นเป็นทีมนั้นหากผูเ้ล่นไม่มีความช านาญในแต่ละทกัษะพื้นฐานท่ี

เก่ียวกบัการเล่นบาสเกตบอลกจ็ะท าใหก้ารเล่นเป็นทีมท าไดย้าก 

หลกัสูตรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน พุทธศักรำช  2544 

  1.  หลกักำร 

      เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามนโยบายการจดัการศึกษาของประเทศจึง

ก าหนดหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 

        1.1  เป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเนน้ความเป็นไทยควบคู่กบั 

ความเป็นสากล 



                   1.2 เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาคและเท่า

เทียมกนั  โดยสงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

                   1.3 ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต โดยถือวา่

ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด สามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ 

                   1.4   เป็นหลกัสูตรท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระ เวลา และการจดัการเรียนรู้ 

                   1.5 เป็นหลกัสูตรท่ีจดัการศึกษาไดทุ้กรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสามารถเทียบ

โอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 

 2.  จุดมุ่งหมำย 

      หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดีมีปัญญา มี

ความสุข และมีความเป็นไทย มีศกัยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดจุดมุ่งหมายซ่ึงเป็น

มาตรฐานการเรียนรู้ใหผู้เ้รียนเกิดลกัษณะอนัพึงประสงคด์งัต่อไปน้ี 

        2.1  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินยัในตนเอง  ปฏิบติัตนหลกัธรรมของพทุธศาสนาหรือ    

ศาสนาท่ีตนนบัถือ  มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณธรรมอนัพึงประสงค ์

                                2.2   มีความคิดสร้างสรรค ์ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการคน้ควา้ 

       2.3  มีความรู้อนัเป็นสากล  รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการมี

ทกัษะและศกัยภาพในการจดัการเรียนการจดัการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลย ี ปรับวิธีการคิดวิธีการท างานได้

เหมาะสมสถานการณ์ 

       2.4  มีทกัษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ทกัษะการคิดการ

สร้างปัญญา  และทกัษะในการด าเนินชีวิต 

       2.5  รักการออกก าลงักาย  ดูแลตนเองใหมี้สุขภาพและบุคลิกภาพท่ีดี 

       2.6  มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภค มีค่านิยมเป็นผูผ้ลิตมากกวา่ผูบ้ริโภค 



       2.7  เขา้ใจในงานวิชากลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลย ีเป็นพลเมืองดี 

       2.8  มีจิตส านึกในการอนุรักษศิ์ลปะ  วฒันธรรมประเพณีของไทย  ภูมิปัญญาไทย

ทรัพยากรธรรมชาติและพฒันาส่ิงแวดลอ้ม 

  3.  สำระกำรเรียนรู้และมำตรฐำนกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ ประกอบดว้ย 

    สาระท่ี  1  การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย ์

       มาตรฐาน พ 1.1   เขา้ใจธรรมชาติของการเจริญเติบโต และพฒันาของมนุษย ์

    สาระท่ี  2  ชีวิตและครอบครัว 

       มาตรฐาน พ 2.1  เขา้ใจและเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพศศึกษา และมีทกัษะในการ

ด าเนินชีวิต 

    สาระท่ี  3 การเคล่ือนไหว การออกก าลงักาย เล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล 

                                มาตรฐาน พ 3.1  เขา้ใจมีทกัษะในการเคล่ือนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา 

                                มาตรฐาน พ 3.2  รักการออกก าลงักาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบติัเป็นประจ าอยา่ง

สม ่าเสมอ มีวินยั เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน ้ าใจนกักีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขนั และช่ืนชมในสุนทรียภาพ

ของการกีฬา 

     สาระท่ี  4  การสร้างเสริมสุขภาพ  สมรรถภาพและการป้องกนัโรค 

                     มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่า และมีทกัษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การด ารงสุขภาพ การ ป้องกนั

โรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ 

                             สาระท่ี  5 ความปลอดภยัในชีวิต 

       มาตรฐาน พ 5.1 ป้องกนัและหลีกเล่ียงปัจจยัเส่ียง พฤติกรรมเส่ียงต่อสุขภาพ อุบติัเหตุ การ

ใชย้า สารเสพติด และความรุนแรง 



การเรียนวิชาบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีจดัอยูใ่นสาระท่ี  3  มาตรฐาน พ 3.1  และมาตรฐานพ 3.2 

ท่ีจะตอ้งพฒันาใหน้กัเรียนมีความรู้ความสามารถ มีความตระหนกัในความส าคญัในการออกก าลงักาย

และน าไปปฏิบติัจนเกิดเป็นนิสยั 

ชุดฝึกปฏิบัติทกัษะ 

ควำมหมำยของชุดฝึก 

  ชุดการฝึก  หมายถึง  ส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อเสริมสร้างทกัษะใหแ้ก่ผูเ้รียน  มีลกัษณะเป็นชุดท่ีมี

กิจกรรมใหผู้เ้รียนฝึก เพื่อสร้างความเขา้ใจ ปฏิบติัไดค้ล่องแคล่ว ถูกตอ้ง ก าหนดใหเ้ป็นเร่ือง ๆ หรือแยกเป็น

หน่วยกไ็ด ้

หลกักำรสร้ำงชุดฝึก 

  1.  ใหมี้ค าช้ีแจงง่ายและสั้น เพื่อใหเ้ดก็เขา้ใจง่าย 

  2.  เรียงล าดบัขั้นตอนของชุดการฝึกจากง่ายไปหายากเพือ่ใหเ้ดก็มีก าลงัใจท า 

  3.  จดัท าชุดการฝึกใหน่้าสนใจและทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 

  4.  ครูควรตอ้งพิจารณาชุดการฝึกดว้ยความละเอียด อยา่ใหมี้ขอ้ผดิพลาดได ้

  5.  ควรมีชุดการฝึกหดัจ านวนมาก  ๆ เพื่อใหน้กัเรียนเลือกท าตามความสามารถ  

ลกัษณะของชุดฝึก 

1.  เก่ียวขอ้งกบับทเรียนท่ีเรียนมาแลว้ 

2.  เหมาะสมกบัระดบัวนิยั ความสามารถของผูเ้รียน 

3.  มีค  าช้ีแจงสั้น ๆ ท่ีท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจวิธีท าไดง่้าย 

4.  ใชเ้วลาเหมาะสมไม่เร็วหรือชา้เกินไป 

5.  เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจหรือทา้ทายใหแ้สดงความสามารถ 



 

 

ประโยชน์ของชุดกำรฝึก 

  1.  ช่วยใหน้กัเรียนเรียนดว้ยตนเองตามอตัภาพ  ความสามารถของแต่ละคน 

  2.  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 

  3.  ช่วยไม่ใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย 

หลกักำรน ำชุดฝึกไปใช้ 

1.  การฝึกใหไ้ดผ้ลดีตอ้งฝึกเป็นรายบุคคล 

2.  การท่ีจะฝึกใหท้ าแบบฝึกนั้นควรจะฝึกเฉพาะเร่ืองใหจ้บเป็นเร่ือง ๆ  

3.  ควรใหมี้การฝึกหลาย ๆ คร้ังในแต่ละทกัษะ 

4.  แบบฝึกแต่ละคร้ังควรใหเ้วลาเพื่อวดัผลความกา้วหนา้ 

 

 

 

 

 

 

 
 



      บทที3่ 
     วธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ขอบเขตของกำรวจิัย 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
นกัเรียนชาย ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชมรมบาสเกตบอล ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนนัทาท่ีมีทกัษะพื้นฐานในการรับและส่งลูกบาสเกตบอล ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด จ านวน10 คน 
2. ตวัแปรตน้ 
นกัเรียนชายระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชมรมบาสเกตบอล จ านวน 10 คน 
3. ตวัแปรตาม 
1. แบบฝึกเพื่อซ่อมเสริมทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล 
2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนเก่ียวกบัการเรียนรู้แบบฝึกเพื่อซ่อมเสริมทกัษะการรับ 
และส่งลูกบาสเกตบอล 
วธีิกำรด ำเนินกำรวิจัย 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
4 มกราคม 2560 – 17 กมุภาพนัธ์2560 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
1. คดัเฉพาะนกัเรียนท่ีมีทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน 
2. ฝึกทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอล หลงัจากคาบกิจกรรมชมรม จ านวนทั้งหมด 7 คร้ัง โดย 
    เรียนสปัดาห์ละ 1 คร้ัง ระยะเวลา 40 นาที 
3. ทดสอบการฝึกทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอลหลงัจากคาบกิจกรรมชมรม (สัปดาห์ท่ี7) 
4. สรุปผลการวิจยั (สปัดาห์ท่ี8) 
 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนเพื่อสงัเกตพฤติกรรมและการสอบปฏิบติัการฝึกทกัษะการรับรับ-ส่งลูก 
    บาสเกตบอล 
2. แบบประเมินเจตคติของนกัเรียนท่ีมีต่อครูผูส้อนวิชาบาสเกตบอล 
 



 
         บทที่ 4 
                  ผลกำรวจิัย 
 
สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
1. การหาค่าเฉล่ีย (X) 
2. การหาค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
3. สถิติT-Test 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
จากการศึกษาวิจยัในชั้นเรียนไดศึ้กษาในกลุ่มนกัเรียนชาย ชมรมบาสเกตบอล ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาค
เรียนท่ี2/2559 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทาท่ีมีทกัษะการรับ-ส่ง บาสเกตบอล ต ่ากวา่เกณฑ์
มาตรฐาน จ านวน 10 คน ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันาดา้นทกัษะการรับ-ส่ง บาสเกตบอลของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีทกัษะการรับ-ส่ง บาสเกตบอล ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ก่อน และหลงัการฝึก มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในรายการ 1.การส่งลูกสองมือระดบัอก 2.การส่งลูกสองมือ
เหนือศีรษะ 3.การส่งลูกกระดอนแบบสองมือ 4.การส่งลูกมือเดียวแบบกระดอน 5.การส่งลูกมือเดียวเหนือศีรษะ 
6.การรับลูกสองมือระดบัอก 7.การรับลูกสองมือเหนือศีรษะ 8.การรับลูกสองมือแบบกระดอน 

 ตำรำง แสดงร้อยละความกา้วหนา้ในการฝึกปฏิบติัทกัษะการรับ-ส่งแบบต่างๆ 

                      ความกา้วหนา้ 
ทกัษะการรับส่ง 

ก่อนการฝึก หลงัการฝึก   

-การส่งลูกสองมือระดบัอก 54 88   
-การส่งลูกสองมือเหนือศรีษะ 52 83   
-การส่งลูกกระดอนแบบสองมือ 52 84   
-การส่งลูกกระดอนมือเดียว 50 81   
-การส่งลูกมือเดียวเหนือศรีษะ 50 82   
-การรับลูกสองมือเหนือศีรษะ 53 84   
-การรับลูกสองมือระดบัอก 54 85   
-การรับลูกสองมือแบบกระดอน 50 81   



 

       บทที่ 5 

สรุปผลกำรวจัิย 

จากผลการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาวิจยัจะเห็นไดว้า่นกัเรียนชายระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี3 ท่ีมีทกัษะการรับ-ส่งบาสเกตบอลต ่ากวา่

เกณฑม์าตรฐาน จ านวน 10 คน หลงัจากฝึกทกัษะการรรับ-ส่ง บาสเกตบอล นกัเรียนมีการพฒันาทกัษะการรับ-

ส่ง บาสเกตบอลท่ีดีข้ึน จ านวน 10 คน ไดด้งัน้ี 

1.สามารถพฒันาทกัษะการรับ-ส่งบาสเกตบอลมีการพฒันาท่ีดีข้ึนและสามารถน าไปปฏิบติัตามท่ีมีการเพิ่มเติม 

2.วิเคราะห์ความกา้วหนา้ทางการเรียนของนกัเรียนในการใชก้ารฝึกทกัษะการรับ-ส่งบาสเกตบอลไดด้งัน้ี 

2.1ทกัษะการรับก่อนฝึก50%หลงัการฝึก80% 

2.2ทกัษะการส่งก่อนฝึก52.5%หลงัการฝึก85.5% 
ข้อเสนอแนะจำกงำนวจิัย 
1. ควรน าแบบฝึกซ่อมเสริมทกัษะการรับและส่งลูกบาสเกตบอลไปฝึกใหน้กัเรียนกลุ่มท่ีสนใจ 
เช่นการเรียนการสอนบาสเกตบอลในระดบัชั้นอ่ืนๆ นกักีฬาบาสเกตบอลเป็นตน้ 
2. ควรมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งนกัวจิยักบัครูพลศึกษาเพื่อหาแนวทางการพฒันา 
การวิจยัในชั้นเรียนทางพลศึกษา 
3. ควรน าเคร่ืองมือ นวตักรรมเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มาใชแ้ละพฒันารูปแบบการสอนทาง 
พลศึกษา และงานวิจยั 
 

 

 

 

 

 



ช่ือเร่ือง                  :       กำรพฒันำทักษะพืน้ฐำนกำรเล่นบำสเกตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษำ  

                      ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่  3  ปีการศึกษา  2559 

ผู้ศึกษำค้นคว้ำ        :         นำยระยอง   ก้ำนดอกไม้ 

ปีการศึกษา            :           2559 

........................................................................................................................................................... 

บทคดัย่อ 

       การพฒันาทกัษะพื้นฐานการเล่นบาสเกตบอลของนกัเรียนมธัยมศึกษาวิชาพลศึกษา(บาสเกตบอล) ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันา

ชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้บาสเกตบอล ผลการฝึกปฏิบติัทกัษะเปรียบเทียบก่อนฝึกและหลงัฝึกดว้ยชุดฝึก

ปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้บาสเกตบอล เพื่อพฒันาความสามารถพื้นฐานทางทกัษะบาสเกตบอล 

       การเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3  โรงเรียนมธัยมสาธิตมหาวิทยาลยัราช
ภฏัสวนสุนนัทา จ านวน 10 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย การด าเนินการศึกษาโดยใชชุ้ดฝึก
ปฏิบติัทกัษะเบ้ืองตน้บาสเกตบอลไดแ้ก่ทกัษะ1.การส่งลูกสองมือระดบัอก 2.การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ       
3.การส่งลูกกระดอนแบบสองมือ 4.การส่งลูกมือเดียวแบบกระดอน 5.การส่งลูกมือเดียวเหนือศีรษะ 6.การรับลูก
สองมือระดบัอก 7.การรับลูกสองมือเหนือศีรษะ 8.การรับลูกสองมือแบบกระดอน 

       ใชเ้วลาในการสอน 1 คาบต่อสปัดาห์  ประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชป้ระเมินและแบบทดสอบ

ทกัษะเบ้ืองตน้บาสเกตบอล 

  ผลการศึกษาและพฒันาชุดฝึกปฏิบติัทกัษะเบ้ืองบาสเกตบอลบอล พบวา่นกัเรียนมี

ความกา้วหนา้ในการทกัษะบาสเกตบอลบอล  

ทกัษะการรับก่อนฝึก50%หลงัการฝึก80%ทกัษะการส่งก่อนฝึก52.5%หลงัการฝึก85.5% 
 

 


