งานวิจัยในชัน้ เรียน

เรื่ อง

การพัฒนาและฝึ กทักษะเซปักตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขั้นพืน้ ฐาน
ในนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ประเมินรายบุคคล

ของ

นายภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
ครู ผ้ ูสอนวิชา พละศึกษา(เซปั กตะกร้ อ)
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ปี การศึกษา 2557

ประกาศคุณูปกร
การพัฒนาและฝึ กทักษะเซปั กตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐาน กับกลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยนชายชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 6/1-9 จานวน 40 คน จึงขอขอบคุณนักเรี ยนทุกคนที่ให้ ความร่วมมือในการฝึ กฝนตนเองในการ
เล่นเซปั กตะกร้ อให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ขอขอบคุณ ผู้อานวยการ ภราดา ดร.ชานาญ
เหล่ารักผล ที่ให้ คาปรึกษาแนะนาในการวางแผนดาเนินการวิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลวิเคราะห์ผลและเขียน
รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ์ ขอขอบคุณมิสนนทลี ชื่นอารมณ์ ที่ให้ คาแนะนาในการวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขียนรายงานการวิจยั
ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การวิจยั เรื่ องนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อ่าน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
ทางด้ านการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น งานวิจยั ฉบับนี ้ถ้ ามีข้อบกพร่อ งประการใด ผู้วิจยั ขอ
นาไปแก้ ไขปรับปรุงในการวิจยั ครัง้ ต่อไป

ผู้วิจยั
นายภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
ครูผ้ สู อนเซปั กตะกร้อ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สขุ ศึกษาและพลศึกษา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา

สารบัญ

กิตติกรรมประกาศ
บทคัดย่อ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขอบเขตในการศึกษา
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจยั /นิยามศัพท์เฉพาะ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดการปรับพฤติกรรมในชันเรี
้ ยน
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
กรอบแนวคิดในการศึกษา
บทที่ 3 วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่ องมือที่ใช้
ขันตอนในการสร้
้
างเครื่ องมือ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ ในการวิจยั
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจยั
อภิปรายผล
ข้ อเสนอแนะ

หน้ า
(2)
(3)
(4)
(5)
7
7
7
7
7
8
9
9
11
11
12
12
12
12
13
15
15
15

สารบัญตาราง
หน้ า
3
5
6

ตารางที่ 1
ตารางที่ 2
ตารางที่ 3

กาหนดการดาเนินการวิจยั
แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ ง เรื่ อง การบริ หารร่างกาย
แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ ง เรื่ อง การเคลือ่ นที่และการทรงตัว

ตารางที่ 4

แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ ง เรื่ อง การเดาะตะกร้ อ ข้ างเท้ าด้ านใน และหลังเท้ า

ตารางที่ 5
ตารางที่ 6
ตารางที่ 7
ตารางที่ 8
ตารางที่ 9

7
แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ งเรื่ อง การเล่นโดยการใช้ หวั และเข่า
8
แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ งเรื่ อง การรับส่งตะกร้ อ
9
แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ งเรื่ อง การเสิร์ฟและการเป็ นผู้เล่นฝ่ าย รุก 10
แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ งเรื่ อง การเป็ นผู้เล่นฝ่ ายรับ
11
แสดงคะแนนจากการตรวจตามสภาพจริ งเรื่ อง การเล่นเป็ นทีม
12

สารบัญภาพประกอบ
หน้ า
สารบัญภาพประกอบ 1
สารบัญภาพประกอบ 2
สารบัญภาพประกอบ 3
สารบัญภาพประกอบ 4
สารบัญภาพประกอบ 5
สารบัญภาพประกอบ 6
สารบัญภาพประกอบ 7
สารบัญภาพประกอบ 8

แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ อง การบริ หารร่างกาย
แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ องการเคลือ่ นที่และการทรง
แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ องการเดาะตะกร้ อ ข้ างเท้ าด้ านใน และหลังเท้ า
แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ อง การเล่นโดยการใช้ หวั และเข่า
แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ อง การรับส่งตะกร้ อ
แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ อง การเสิร์ฟและการเป็ นผู้เล่นฝ่ าย รุก
แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ อง การเป็ นผู้เล่นฝ่ ายรับ
แผนภูมิแท่งแสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรี ยน
เรื่ อง การเล่นเป็ นทีม

5
6
7
8
9
10
11
12

การวิจัยในชัน้ เรี ยน
เรื่อง
การพัฒนาและฝึ กทักษะเซปั กตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐานของนักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
ประเมินรายบุคคล

ผู้วิจัย
นายภวันพงศ์ สกุลชัยธนานันท์
บทคัดย่ อ
การวิจยั ในชันเรี
้ ยนเรื่ อง การพัฒนาและฝึ กทักษะเซปั กตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐานของ
นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6ประเมินรายบุคคล ผู้ทาการวิจยั มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถ
พัฒนาการเรี ยนรู้ในการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยนชายเพื่อเป็ นพื ้นฐานในการออกกาลังกายและมุ่งหวังให้
นักเรี ยนนาความรู้ที่ได้ ใช้ ในการแข่งขันและพัฒนาศักยภาพของตนต่อไปโดยใช้ แบบฝึ กเซปั กตะกร้ อขันพื
้ ้นฐาน
8 ขันตอน
้
การวิจยั ในชันเรี
้ ยนครัง้ นี ้ได้ ทาการศึกษากับนักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึง่ ไม่มีพื ้นฐานในการ
เล่นเซปั กตะกร้ อของโรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ภาคเรี ยนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จานวน 40 คน โดยใช้ ระยะเวลาในการทาวิจยั 10 สัปดาห์ โดยเริ่ มตังแต่
้ 1 ตุลาคม
2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557 เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ข้ อมูลประกอบด้ วย แบบฝึ กบาสเกตบอลขันพื
้ ้นฐาน
แบบประเมินการเล่นบาสเกตบอล
ผลการวิจยั พบว่า นักเรี ยนชายร้ อยละ 87 สามารถพัฒนาศักยภาพในการเล่นเซปั กตะกร้ อของตนอยู่
ในเกณฑ์ดีและสามารถพัฒนาเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาสีที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ ได้ และร้ อยละ 13 อยูใ่ นเกณฑ์
พอใช้ สามารถเล่นร่วมกับเพื่อนได้ และสามารถนาไปในการพัฒนาตนเองต่อไปและทาพัฒนาในการเล่นกีฬา
ประเภทอื่นๆจนสามารถเข้ าร่วมใหการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรี ยนได้

บทที่ 1
บทนำ

1. ที่มาและความสาคัญ
ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ผา่ นมากีฬาเซปั กตะกร้ อเป็ นกีฬาที่ประเทศไทยประสบ
ความสาเร็ จได้ เหรี ยญทองทุกรายการ ดังนันจึ
้ งเล็งเห็น ความสาคัญของกีฬาประเภทนี ้ เรี ยนการสอนวิชาเซปั ก
ตะกร้ อพบว่าเรี ยนชายส่วนใหญ่เล่นเซปั กตะกร้ อไม่เป็ นและไม่มีพื ้นฐานการเล่นเซปั กตะกร้ อเลยและยังมีการ
เล่นที่ไม่เป็ นไปตามมาตรฐานดังนันจึ
้ งมีความคิดที่จะพัฒนาการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยนชาย โดยการใช้
แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐาน 8 ขันตอนกั
้
บนักเรี ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่นเซปั กตะกร้ อให้ กบั นักเรี ยนชายให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น ผู้วจิ ยั จึงสนใจที่จะพัฒนาและฝึ กทักษะเซปั กตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของนักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6เพือ่ เป็ นแบบอย่างในการพัฒนาการเล่นเซปั กตะกร้ อที่มี
ประสิทธิภาพและถูกต้ องของนักเรี ยนต่อไป

2. จุดมุ่งหมาย
เพื่อการพัฒนาการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยนชายระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6ให้ มีประสิทธิภาพและ
ถูกต้ อง ละพัฒนาเพื่อแข่งขัน

3. ตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรต้ น
แบบฝึ กเซปั กตะกร้ อขันพื
้ ้นฐาน 8 ขันตอน
้
ตัวแปรตาม
1. พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน
1. พัฒนาการด้ านทักษะในการเล่นเซปั กตะกร้ อ
2. ผลการเรี ยนรู้ ที่คาดหวัง

4. กรอบแนวคิดการวิจัย
แบบฝึ กเซปั กตะกร้ อขัน้ พืน้ ฐาน 8 ขัน้ ตอน

1. พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
2. พัฒนาการด้ านทักษะในการเล่ นตะกร้ อ
ของนักเรียน
3. ผลการเรียนรู้ท่ คี าดหวัง
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5. ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. นักเรี ยนมีความรู้ความเข้ าใจในการเล่นเซปั กตะกร้ ออย่างถูกต้ อง
2. นักเรี ยนมีทกั ษะในการเล่นเซปั กตะกร้ อที่ดีขึ ้น
3. นักเรี ยนสามารถเชื่อมโยง ทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อกับกีฬาประเภทอื่นได้

6. ขอบเขตของการวิจัย
6.1 กลุ่มที่ศึกษา
นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี จานวน 40 คน ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
6.2 วิธีการสอน
แบบฝึ กทักษะบาสเกตบอลขัน้ พืน้ ฐาน หมายถึง แบบฝึ กการเล่นเซปั กตะกร้ อย่างง่ายมี
ทังหมด
้
8 ขันตอนดั
้
งนี ้
1.การบริ หารร่างกาย
2.การเคลือ่ นที่และการทรงตัว
3.การเดาะตะกร้ อ ข้ างเท้ าด้ านใน (แป)และหลังเท้ า
4. การเล่นโดยการใช้ หวั และเข่า
5. การรับส่งตะกร้ อ
6.การเสิร์ฟและการเป็ นผู้เล่นฝ่ าย รุก
7. การเป็ นผู้เล่นฝ่ ายรับ
8. การเล่นเป็ นทีม
วิธกี ารประเมินจากเกณฑ์ การให้ คะแนน หมายถึง วิธีการประเมินจากการเล่นตะกร้ อ
ของนักเรี ยนในคาบเรี ยนเน้ นประเมินทักษะเป็ นรายบุคคล
6.3 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน
พฤติกรรมการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน หมายถึง การที่นกั เรี ยนให้ ความสนใจในการทากิจกรรม
6.4 พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
พัฒนาการเรี ยนรู้ของนักเรี ยน หมายถึง ระดับทักษะ และสังเกตจากการตอบ
คาถามในห้ องเรี ยน และการเข้ าฐาน ก่อนและหลังเรี ยน ระดับทักษะการเล่นตะกร้ อ พัฒนาการในรูปแบบการ
เล่น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) แนวคิด ทฤษฎี
1.1 การปรับพฤติกรรมในชัน้ เรียน
ประเทือง ภูมิภทั ราคม (2540) อ้ างถึงในขวัญเฉลิม ตันประเสริ ฐ (2553 : online) ได้ อธิ บายว่า “การ
ปรับพฤติกรรม หมายถึง การประยุกต์หลักการพฤติกรรมหรื อหลักการเรี ยนรู้ เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ ไขพฤติกรรม
โดยเน้ นที่พฤติกรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้ หรื อวัดได้ เป็ นสาคัญ และมีความเชื่อพื ้นฐานว่าพฤติกรรมปกติและ
ไม่ปกติพฒ
ั นามาจากหลักการเรี ยนรู้ ” วิธีการปรับพฤติกรรม สามารถกระทาได้ หลากหลายวิธี ซึ่งสามารถ
เลือกใช้ วิธีการให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยนหรื อกลุม่ เป้าหมายที่ต้องการปรับพฤติกรรม โดยทัว่ ไปนิยมใช้ 5 วิธี ดังนี ้
1.1.1 แรงเสริ มเชิ งบวก (Positive Reinforcement) เป็ นวิธีการที่เสริ มแรงเพื่อ ให้ ผ้ ูเรี ย น
แสดงพฤติกรรมที่ต้องการออกมาอย่างสม่าเสมอ เช่น การชมเชยเมื่อตอบคาถามได้
ถูกต้ อง เป็ นต้ น
1.1.2 แรงเสริ มเชิงลบ (Negative Reinforcement) เป็ นวิธีการที่เสริ มแรงในทางลบ เพื่อให้
ผู้เรี ยนแสดงพฤติกรรมที่ต้อ งการออกมา โดยการหลีกเลี่ยงการกระทาอี กสิ่งหนึ่ง
เช่น กาหนดแบบฝึ กหัด 2 ส่วน ให้ ผ้ เู รี ยนเลือกทาเพียงส่วนใดส่วนหนึง่ เท่านัน้ แต่ถ้า
ผู้เรี ยนคนใดเลือกทาทัง้ 2 ส่วน จะมีคะแนนพิเศษให้ เป็ นต้ น
1.1.3 การหยุดยัง้ (Extinction) เป็ นวิธีการที่ผ้ สู อนงดการให้ รางวัล คาชมเชยต่อพฤติกรรม
ในชัน้ เรี ยนที่ไม่พึงประสงค์ และใช้ วิธีเสริ มแรงเชิ งบวกควบคู่ไปด้ วย แต่วิธีการนี ้
เหมาะสาหรับพฤติกรรมที่ไม่รุนแรง เช่น การคุยในชันเรี
้ ยน ผู้สอนจะทาการเพิกเฉย
ต่อพฤติกรรมดังกล่าว แต่เมื่อผู้เรี ยนที่คยุ ในชันเรี
้ ยนสามารถตอบคาถามถูกต้ อง ก็ให้
คาชมเชยหรื อรางวัล เป็ นต้ น
1.1.4 การท าสัญ ญากับผู้เรี ยน (Behavioral contract) เป็ นวิธีก ารผู้ส อนท าสัญ ญากับ
ผู้เ รี ย น เช่ น หากผู้เ รี ย นจดบัน ทึก การบรรยายในสมุด และส่ง ท้ า ยชั่ว โมงครบทุก
สัปดาห์ จะได้ รับคะแนนจิตพิสยั 5 คะแนน เป็ นต้ น
1.1.5 การลงโทษ (Punishment) เป็ นวิ ธี ก ารที่ ผ้ ู ส อนพยายามขจั ด พฤติ ก รรมที่ ไ ม่ พึ ง
ประสงค์ในชัน้ เรี ยนออกไป โดยการตาหนิ หักคะแนน หรื อการลงโทษทางกาย เช่น
เมื่ อผู้เรี ย นขาดเรี ย นในสัปดาห์ ใด จะต้ อ งเขียนสรุ ปบทเรี ย นของสัปดาห์ นนๆด้
ั ้ วย
ลายมือลงในกระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น เป็ นต้ น
1.2 ลักษณะของการปรับพฤติกรรม
สมโภชน์ เอี่ ย มสุภ าษิ ต (2541) อ้ างถึ งในวรรณี เจตจ านงนุช (2553:0nline) ได้ อ ธิ บายเกี่ ยวกับ
ลักษณะสาคัญของการปรับพฤติกรรมไว้ ดงั นี ้
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1.2.1 มุ่งที่พฤติกรรมโดยตรง โดยที่พฤติกรรมนันต้
้ องสังเกตเห็นได้ และวัดได้ ตรงกันด้ วย
เครื่ องมือที่เป็ นวัตถุวิสยั ไม่วา่ การตอบสนองนันเป็
้ นภายในหรื อภายนอกก็ตาม
1.2.2 ไม่ใช้ คาที่เป็ นการตีตรา นอกจากจะมีความหมายกว้ าง ไม่มีความชัดเจน ยากต่อการ
สังเกตให้ ตรงกัน และยากต่อการจัดโปรแกรมการปรับพฤติกรรมให้ บรรลุเป้าหมายได้ การตีตราอาจทาให้ เด็ก
หรื อผู้ปกครองเกิดความอับอายแล้ วจะส่งผลให้ เด็กเลือกแสดงพฤติกรรมตามที่ถกู ตีตราได้
1.2.3 พฤติกรรมไม่วา่ จะเป็ นพฤติกรรมที่ปกติหรื ออปกติ ก็ตาม ย่อมเกิดจากการเรี ยนรู้ในอดีต
ทังสิ
้ ้น ดังนันพฤติ
้
กรรมเหล่านี ้สามารถเปลีย่ นแปลงได้ โดยกระบวนการเรี ยนรู้
1.2.4 การปรับพฤติกรรมจะเน้ นสภาพ และเวลาในปั จจุบนั เท่านัน้ เมื่อวิเคราะห์ได้ วา่ สิง่ เร้ า
และผลกรรมใดที่ทาให้ พฤติกรรมนันเกิ
้ ดบ่อยหรื อลดลงในสภาพปั จจุบนั ก็สามารถปรับสิง่ เร้ าและผลกรรมให้
เหมาะสมยิ่งขึ ้น เพื่อทาให้ พฤติกรรมดังกล่าวเปลีย่ นแปลงไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
1.2.5 การปรับพฤติกรรมนันจะเน้
้
นวิธีการทางบวกมากกว่าวิธีการลงโทษ เนื่องจากเป้าหมาย
ของการปรับพฤติกรรมเน้ นการเพิ่มพฤติกรรมที่พงึ ประสงค์ จึงจาเป็ นต้ องใช้ วิธีการทางบวก เพราะเป็ นวิธีการที่
มีประสิทธิภาพ ทังยั
้ งได้ ก่อให้ เกิดปั ญหาทางอารมณ์น้อยกว่าวิธีการลงโทษ
1.2.6 วิธีการปรับพฤติกรรมนัน้ สามารถใช้ ได้ อย่างเหมาะสมตามลักษณะของปั ญหาแต่ละ
บุคคล เพราะคนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ดังนันในการด
้
าเนินการปรับพฤติกรรมจึงต้ องคานึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลด้ วย
1.2.7 วิธีการปรับพฤติกรรมเป็ นวิธีการที่ได้ รับการพิสจู น์มาแล้ วว่า มีประสิทธิภาพและได้ ผล
โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
นายวินยั ประทุมวัน (2555:บทคัดย่อ)รายงานผลการใช้ ชุดพัฒนาทักษะพื ้นฐานกีฬาตะกร้ อซึง่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของวิชาพลศึกษา กลุม่ สาระการเรี ยนรู้สขุ ศึกษาและพลศึกษา เพื่อต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนมีการพัฒนา
บุคลิกภาพสมรรถภาพ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้รายงานได้ ทราบถึงปั ญหาของผู้เรี ยนที่
เล่นกีฬาเซปั กตะกร้ อไม่ประสบผลสาเร็ จในการแข่งขันกีฬาเซปั กตะกร้ อ เพราะผู้เรี ยนยังขาดทักษะพื ้นฐานใน
การพักลูกตะกร้ อ และบังคับลูกตะกร้ อให้ ไปในทิศทางที่ต้องการ ดังนันผู
้ ้ รายงานจึงจัดทาชุดพัฒนาทักษะ
พื ้นฐานกีฬาตะกร้ อ ซึง่ เป็ นทักษะพื ้นฐานในการเล่นกีฬาเซปั กตะกร้ อ ในการศึกษาครัง้ นี ้มีจุดมุ่งหมาย 1. เพื่อ
พัฒนาทักษะพื ้นฐานกีฬาตะกร้ อชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้ มีประสิทธิภาพเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของแบบทดสอบทักษะพื ้นฐานกีฬาตะกร้ อ (ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ) 3.เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน 4.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน กลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ ในงานวิจยั เป็ นนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2555 โรงเรี ยนหนองคูวิทยา สานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จานวนนักเรี ยน 32 คนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริ มาณใช้ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติทดสอบ t - test

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
1. กลุ่มที่ศึกษา
นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา ตาบลสุรศักดิ์ อาเภอศรี ราชา จังหวัด
ชลบุรี จานวน 40 คน ประจาภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2557
2. การกาหนดระยะเวลาในการทาวิจัย
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการทาวิจยั เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบ เริ่ มตังแต่
้ เดือนตุลาคม
2557 - เดือนธันวาคม 2557
3. กาหนดตารางการดาเนินการวิจัย
เรื่ องการพัฒนาและฝึ กทักษะบาสเกตบอลโดยการใช้ แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐานของนักเรี ยนหญิงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
วัน-เวลา
สัปดาห์ที่ 1
คาบเรี ยนที่ 5
วันที่ 2
ต.ค. 2557
สัปดาห์ที่ 2
คาบเรี ยนที่ 5
วันที่ 9 ต.ค. 2557
สัปดาห์ที่ 3
คาบเรี ยนที่ 5
วันที่ 16
ต.ค. 2557
สัปดาห์ที่ 4
คาบเรี ยนที่ 5
วันที่ 21ต.ค 2557
สัปดาห์ที่ 5
คาบเรี ยนที่ 5
วันที่ 30 ต.ค.2557
สัปดาห์ที่ 6
คาบเรี ยนที่ 5
วันที่ 7 พ.ย 2557
สัปดาห์ที่ 7
คาบเรี ยนที่ 5
วันที่ 14 พ.ย 2557
สัปดาห์ที่ 8
คาบเรี ยนที่ 5วันที่ 21 พ.ย
2557
สัปดาห์ที่ 9
ระยะเวลาที่เหลือ

เนือ้ หา

กิจกรรม
สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์

วิธีประเมิน
การสังเกตพฤติกรรม

หมายเหตุ
ความถูกต้ อง
ของท่า

สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์

การสังเกตพฤติกรรม

ความถูกต้ อง
ของท่า

การสังเกตพฤติกรรม

ความถูกต้ อง
ของท่า

สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
การเล่นโดยการใช้ หวั และ สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
เข่า
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
การรับส่งตะกร้ อ
สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์

การสังเกตพฤติกรรม

ความถูกต้ อง
ของท่า

การบริ หารร่ างกาย

การเคลื่อนที่และการทรง
ตัว
การเดาะตะกร้ อ ข้ างเท้ า
ด้ านใน (แป)และหลังเท้ า

การหมุนตัว

การเสิร์ฟและการเป็ นผู้
เล่นฝ่ าย รุ ก
การเป็ นผู้เล่นฝ่ ายรับ

การเล่นเป็ นทีม

สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
สาธิตกิจกรรม กิจกรรมกลุ่ม ใบ
ความรู้ และ แนะนาการนา
ความรู้ ไปใช้ ประโยชน์
แนะนาตัวอย่างโครงงาน

การสังเกตพฤติกรรม

ความถูกต้ อง
ของท่า

การสังเกตพฤติกรรม

ความถูกต้ อง
ของท่า

การสังเกตพฤติกรรม

ความถูกต้ อง
ของท่า

การสังเกตพฤติกรรม

ความถูกต้ อง
ของท่า

ประเมินสภาพจริ ง
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4 วิธีดาเนินการสอน
1. อธิบายเนื ้อหาและให้ ความรู้จากใบความรู้ประกอบการสอน แล้ วให้ นกั เรี ยนลงมือ
จัดกลุม่ ปฏิบตั ิการเรี ยนรู้โดยครูผ้ สู อนเป็ นผู้อานวยความสะดวก
2. ให้ นกั เรี ยนทาตามแบบฝึ กตะกร้ อขันพื
้ ้นฐาน
3. หลังจากนักเรี ยนศึกษาความรู้ ในแต่ละแบบฝึ กเรี ยบร้ อยแล้ ว ลงมือตามแผนงานของตน
โดยมีครูที่ปรึกษาคอยเอาใจใส่ และจะมีการสอบหลังเรี ยนรู้ 1 ครัง้ เพื่อทดสอบความรู้
ความเข้ าใจ
4. เก็บข้ อมูลทุกครัง้ ของขันตอนการฝึ
้
ก
5. แก้ ไขข้ อผิดพลาดการฝึ กแต่ละขันตอนและบั
้
นทึกผล
6. เก็บรวบรวมข้ อมูลงานวิจยั
7. ประเมินผลพัฒนาการในการเรี ยนรู้จากแบบฝึ ก
8. เขียนรายงานการวิจยั

เครื่ องมือที่ใช้ ในการทาการวิจัย
1. สื่อ/อุปกรณ์ ท่ ใี ช้
- วีดิโอแบบฝึ ก
- รูปประกอบแบบฝึ ก
- แบบทดสอบก่อนและหลังเรี ยน(ปฏิบตั ิ)
2. เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้ อมูลประกอบด้ วย
- ใบงานโดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนเพื่อครูผ้ วู ิจยั จะได้ นาคะแนนมาสรุปเป็ นผลการวิจยั ต่อไป
- แบบประเมินการวิจยั ประเมินรายบุคคล

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในชันเรี
้ ยนครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลดังต่อไปนี ้
1.รวบรวมข้ อมูลจากบันทึกเกณฑ์การให้ คะแนนของครูแล้ วนาข้ อมูลซึง่ เป็ นการบันทึกคะแนนของ
นักเรี ยนมาสรุปเป็ นข้ อมูลการพัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยการพัฒนาและฝึ กทักษะตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของนักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
2. รวบรวมข้ อมูลซึง่ เป็ นระดับคะแนนที่ได้ จากการให้ นกั เรี ยนทาแบบประเมินวิจยั ในชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับการ
พัฒนาและฝึ กทักษะตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐานของนักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการฝึ กทักษะบาสเกตบอล โดยให้ คะแนนตามเกณฑ์ รวมทังผล
้
การประเมินวิจยั ในชันเรี
้ ยนของนักเรี ยน และนาเสนอเป็ นขันตอนได้
้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
10.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ จากการฝึ กทักษะบาสเกตบอล มาสรุปเป็ นคะแนนการพัฒนาฝึ กทักษะ
บาสเกตบอล โดยการใช้ แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐานของนักเรี ยนหญิงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6
10.1.1 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 1 เรื่ อง การบริหารร่ างกาย
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง1 ภาพประกอบ 1
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 1 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
19
5-10
21
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
1
39

แผนภูมิแท่ งที่ 1 แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การบริหารร่ างกาย

40
30

39

20
10
0

หล ัง
ก่อน

1
ไม่ผา
่ น

ผ่าน
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10.1.2 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 2 เรื่ อง การเคลื่อนที่และการทรงตัว
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง2 ภาพประกอบ 2
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 2 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
10
5-10
30
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
0
40

แผนภูมิแท่ งที่ 2 แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การเคลื่อนที่และการทรงตัว

40
30
39
20
10
0

หล ัง

1
ไม่ผา
่ น

ก่อน
ผ่าน
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10.1.3 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 3

เรื่ อง การเดาะด้ วยข้ างเท้ าด้ านในและหลังเท้ า

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง3 ภาพประกอบ 3
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 3 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
15
5-10
25
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
0
40

แผนภูมิแท่ งที่ 3 แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การเดาะด้ วยข้ างเท้ าด้ านในและหลังเท้ า

40
30

40

20
10
0

หล ัง

0
ไม่ผา
่ น

ก่อน
ผ่าน
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10.1.4 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 4 เรื่ อง การใช้ หัวและเข่ า
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง4 ภาพประกอบ 4
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 4 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
11
5-10
29
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
2
38

แผนภูมิแท่ งที่ 4 แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การใช้ หัวและเข่ า

40
30
38
20
10
0

หล ัง

2
ไม่ผา
่ น

ก่อน
ผ่าน
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10.1.5 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 5 เรื่ อง การรับส่ งตะกร้ อ
การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง5 ภาพประกอบ 5
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 5 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
17
5-10
23
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
3
37

แผนภูมิแท่ งที่ 5 แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การรับส่ งตะกร้ อ

40
30
37
20
10
0

หล ัง

3
ก่อน
ไม่ผา
่ น

ผ่าน
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10.1.6 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 6

เรื่ อง การเสิร์ฟและการเป็ นผู้เล่ นฝ่ าย รุก

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง6 ภาพประกอบ 6
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 6 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
16
5-10
24
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
0
40

แผนภูมิแท่ งที่ 6แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การเสิร์ฟและการเป็ นผู้เล่ นฝ่ าย รุก

40
30

40

20
10
0

หล ัง

0
ไม่ผา
่ น

ระดับคะแนน
ผ่าน

ก่อน
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10.1.7 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 7

เรื่ อง การเป็ นผู้เล่ นฝ่ ายรับ

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง7 ภาพประกอบ 7
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 7 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
11
5-10
29
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
1
39

แผนภูมิแท่ งที่ 7 แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การเป็ นผู้เล่ นฝ่ ายรับ

40
30
39
20
10
0

หล ัง

1
ไม่ผา
่ น

ก่อน
ผ่าน
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10.1.8 การวิเคราะห์คะแนน สัปดาห์ที่ 8

เรื่ อง

การเล่ นเป็ นทีม

การวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี ้ ผู้วิจยั นาคะแนนจากประเมินทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อตามแบบฝึ กขัน้
พื ้นฐานของ นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 จานวน 40 คน นาเสนอในตาราง8 ภาพประกอบ8
ระดับคุณภาพ
5-10 หมายถึง ผ่านการประเมิน
0 - 4หมายถึง ไม่ผา่ นการประเมิน
ตาราง 2 แสดงผลจากการประเมินการพัฒนาการด้ านทักษะการเล่นเซปั กตะกร้ อของนักเรี ยน
ก่ อนใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
จานวนคน
0-4
30
5-10
10
หลังใช้ แบบฝึ ก
ระดับคะแนน
0-4
5-10

จานวนคน
10
30

แผนภูมิแท่ งที่ 2 แสดงระดับคะแนนและการพัฒนาของนักเรียน
เรื่อง การเล่ นเป็ นทีม

40
30
39
20
10
0

หล ัง

1
ไม่ผา
่ น

ก่อน
ผ่าน

15
บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาและฝึ กทักษะเซปั กตะกร้ อโดยการใช้ แบบฝึ กขันพื
้ ้นฐานของ
นักเรี ยนชายชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี จานวน 40
คน โดยระยะเวลาในการทาวิจยั 10 สัปดาห์ โดยเริ่ มตังแต่
้ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557
พบว่า นักเรี ยนชายร้ อยละ 87 สามารถพัฒนาศักยภาพในการเล่นตะกร้ อของตนอยูใ่ นเกณฑ์ดีและสามารถ
พัฒนาเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาสีที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ ได้ และร้ อยละ 13 อยูใ่ นเกณฑ์พอใช้ ดังนันแบบฝึ
้
ก
ตะกร้ อขันพื
้ ้นฐาน มีประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการเรี ยนรู้ ทาให้ นกั เรี ยนเกิดความกระตือรื อร้ นในการเรี ยนรู้ ช่วย
ในการพัฒนาสมองและสติปัญญา และทักษะในการเล่นตะกร้ อที่ดีขึ ้น มีการเชื่อมโยงความรู้สกู่ ารนาไปใช้ ใน
กีฬาประเภททอื่น มีความรู้ความเข้ าใจในเนื ้อหามากขึ ้น พัฒนาบุคลิกภาพและสร้ างมนุษยสัมพันธ์
และ
สามารถนาแบบฝึ กนี ้ไปเป็ นพื ้นฐานในการสอนในรายวิชา และกีฬาประเภทอื่นต่อไป และสนับสนุนนักเรี ยนได้
มีเข้ าร่วมการแข่งขันกีฬาตะกร้ อ ตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ ้น
ข้ อคิดที่ได้ จากงานวิจัย
1. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ กบั กีฬาอื่น ๆ ได้
2. สามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอนวิชาพละศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
3. สามารถนากระบวนการนี ้ไปใช้ ในกระบวนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับแข่งขันตะกร้ อได้ เป็ นอย่างดี
4. สามารถแก้ ปัญหาเกี่ยวกับการขาดทักษะการเล่นตระกร้ อ ได้ เป็ นอย่างดี
การนาผลการวิจัยไปใช้
นาไปใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนในกีฬาประเภทอื่นๆเพื่อขยายผลในการต่อไป
และส่งนักเรี ยนเข้ าแข่งขันต่อไป
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ภาคผนวก

1.การบริหารร่ างกาย

2.การเคลื่อนที่และการทรงตัว

3.การเดาะตะกร้ อ ข้ างเท้ าด้ านใน และหลังเท้ า

3. การเดาะด้ วยข้ างเท้ าด้ านในและหลังเท้ า

4. การเล่นโดยการใช้ หวั และเข่า

5. การรับส่งตะกร้ อ

6.การเสิร์ฟและการเป็ นผู้เล่นฝ่ าย รุก

7. การเป็ นผู้เล่นฝ่ ายรับ

8. การเล่นเป็ นทีม

