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บทคัดย่อ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตซอลของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 4) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้น
ฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอลกลุม่ สาระการเรียน
รูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษากลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ เป็นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์
วิทยาคม ปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 41 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาประกอบด้วย 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล
จ�ำนวน 4 เรื่องและแผนการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 16 แผนการเรียนเวลาเรียน 16 ชั่วโมง 2) เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน 25 ข้อ
แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล จ�ำนวน 16 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนแบบประมาณค่า 5 ระดับ จ�ำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
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t-test แบบ Dependent Samples
ผลการศึกษาโดยสรุปมีดังนี้
1. ผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬา
ฟุตซอลกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.06/87.70 ซึง่ มีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3. ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
4. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีค่าเท่ากับ
0.8634 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.34
5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.77
ค�ำส�ำคัญ: การเรียนรู้เทคนิค STAD, ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน, ฟุตซอล

Abstract

The objectives of the study were to develop a set of futsal skills learning activities with
STAD collaborative instructional method for 11th grade students based on the 80/80 standardized
criteria efficiency,to compare the learning achievement of the students withfutsal skills learning
activities before and after using a set of futsal skills learning activities with STAD collaborative
instructional method, to compare the futsal skills for 11th grade studentsbefore and after using a
set of futsal skills learning activities with STAD collaborative instructional method and survey the
satisfaction of the students with the STAD collaborative instructional modelfor 10th Grade StudentsKasetsomboonwittayakom School.The samples were 41 10th grade students in 1/2015 from
4/3 class at Kasetsomboonwittayakom School, Chaiyaphum Province. They were selected by the
purposive sampling method. The instrument was the set of futsal skills learning activities,16 lesson
plans of the STADcollaborative instructional method, the five futsal reliability tests were 0.79, 0.81,
0.80, 0.82, and 0.79, respectively and a student satisfaction questionnaire. The statistics used were
percentage, mean, standard deviation index of effectiveness.
The results are as follows
1. The findings showed that the average index of the standardized criteria efficiency of
the STAD learning activities was 82.06/87.70%.								
2. The findings indicated that the effectiveness index of the STAD collaborative instructional method was 0.863488. The results indicated that the students improved their futsal skills by
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using the STAD collaborative instructional method. (86.34%).						
3. The findings showed that the overall satisfaction of the students by using a set of futsal
skills learning activities with STAD collaborative instructional method was at the highest level.		
4. The effectiveness index of a set of futsal skills learning activities with STAD collaborativeinstructional method for 11th grade students under health and physical education was 0.863488.
The results indicated that the students improved their futsal skills by using the STAD collaborative
instructional method. (86.34%).										
5. The findings showed that the overall satisfaction of the students by using a set of futsal
skills learning activities with STAD collaborative instructional method under health and physical
education was at the highest level. The mean was 4.77 %
Keyword:  STAD collaborative instructional method, a set of futsal skills learning activities

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
การเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งด�ำเนินการตามแนวพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งด�ำเนินการในลักษณะ
การปฏิรูปทั้งโรงเรียน (School Reform) โดยใช้ปัจจัย
องค์รวม (Whole School Approach) ที่เน้นให้ ทุกคนมี
ส่วนร่วมคิด ร่วมท�ำร่วมรับผิดชอบ ท�ำงานเป็นทีมโดยมี
ปั จ จั ย องค์ ร วม ได้ แ ก่ ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู ้ ส อน
นักเรียน พ่อแม่ ผูป้ กครองเป็นผูช้ ว่ ยเหลือโรงเรียนอย่างต่อ
เนือ่ งรวมทัง้ ระบบการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้า
สูโ่ ลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุง่ ส่งเสริมผูเ้ รียนมีคณ
ุ ธรรม รัก
ความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ มี
ทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นสามารถ
อยู ่ ร ่ ว มกั บ ผู ้ อื่ น ในสั ง คมโลกได้ อ ย่ า งสั น ติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2551 : 2) การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษานั้น มุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนด้าน
ปัญญา พัฒนาระบบความคิดอย่างมีวิจารณญาณ การ
ตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยการให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยว
กับตนเอง เข้าใจธรรมชาติและชีวิต รู้จักและเข้าใจตนเอง
เห็นคุณค่าของตนและผู้อื่น รักการออกก�ำลังกายและเล่น
กีฬา รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดี เพื่อให้
สามารถปฏิบตั ติ นได้ถกู ต้องเหมาะสมทัง้ ในด้านการป้องกัน
การส่งเสริมและการด�ำรงไว้ซงึ่ สุขภาพทีด่ อี ย่างถาวรทัง้ ของ
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ตนเอง ครอบครัวและชุมชน ดังนั้นในการจัดการเรียนการ
สอน สุขศึกษาและพลศึกษา จะเป็นการมุ่งเน้นการเรียนรู้
ในเรื่องของสุขภาพหรือสุขภาวะ ซึ่งหมายถึงภาวะของ
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคมและทาง
ปัญญาหรือจิตวิญญาณสุขภาพ หรือ สุข ภาวะจึงเป็นเรื่อง
ส�ำคัญเพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต การสร้างเสริมสุข
ภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของบุคคล ครอบครัว และ
ชุมชนให้ยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 164)
กีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากในประเทศไทย มีการเล่นกันอย่างแพร่หลาย
ตั้งแต่ระดับเยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไป ปัจจุบันมีการ
จัดการแข่งจันถึงระดับชิงแชมป์โลก ภายใต้การรับรองการ
แข่งขันโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า (Federation International football association: FIFA) และ
ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟีฟ่า
ฟุตซอล เวิลด์คัพ ไทยแลนด์ ปี 2555 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7
มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจาก 24 ประเทศทั่วโลก จึงเห็นได้
ว่ากีฬาฟุตซอลเป็นกีฬาที่ประชาชนทั่วโลกให้ความสนใจ
เป็นอย่างมาก ส�ำหรับประเทศไทยก็มีความตื่นตัวและตื่น
เต้นกับโอกาสประสบการณ์ครั้งนี้ (สุพัชริน เขมรัตน์ และ
นิรดมลี มะกาเจ 2558 : 15) ฟุตซอลเป็นกีฬาสากลที่ได้
รับความนิยมในหมู่ของประชาชนคนไทยทั่วไปเป็นอย่าง
มากและเป็ น กี ฬ าที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มทั่ ว โลก เนื่ อ งจาก
ฟุตซอลเป็นกีฬาทีส่ นุกสนาน ตืน่ เต้นเร้าใจในทุกๆ นาทีของ
การแข่งขันและสามารถจัดการแข่งขันได้ตลอดทัง้ ปีแข่งขัน
ได้กบั ทุกสภาพอากาศ ในปัจจุบนั ฟุตซอลได้มกี ารพัฒนาไป
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มากไม่ว่าจะเป็นในด้านระบบการเล่น ทักษะต่างๆที่ได้น�ำ
มาผสมผสานกันเป็นกีฬาประเภททีมที่ดูแล้วสนุกสนาน
เพลิดเพลิน โดยมีกติกาเป็นตัวควบคุมการแข่งขัน ซึ่งฟุต
ซอลเป็ น กี ฬ าที่ มี ลั ก ษณะการเล่ น เหมื อ นฟุ ต บอล แต่
เป็นการเล่นในร่มที่สนามแข่งขันมีขนาดเล็ก การเล่นฟุต
ซอลจะแบ่งออกเป็น 2 ทีม โดยแต่ละทีมมีผู้เล่นทั้งหมด 5
คน รวมผู้รักษาประตูทีมละ 1 คน ดังนั้นกีฬาฟุตซอล จึง
เป็ น กี ฬ าที่ เ หมาะอย่ า งยิ่ ง ส�ำหรั บ นั ก เรี ย นในระดั บ
มัธยมศึกษา (ประพันธ์ เปรมศรี และไมตรี กุลบุตร. 2548
: ค�ำน�ำ)
โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคมประสบผลส�ำเร็จ
ในการส่งนักกีฬาฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในรายการ
ต่าง ๆ ทัง้ ในระดับจังหวัดและระดับภาค มีการจัดการเรียน
รู้ในรายวิชาฟุตซอล เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะพื้นฐานของ
กีฬาฟุตซอล แต่ไม่เกิดความต่อเนื่อง สาเหตุเนื่องมาจาก
นักเรียนขาดทักษะในกีฬาฟุตซอลที่ถูกต้อง ขาดความรู้ใน
กฎกติกาการแข่งขันที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จ�ำเป็นต้องมี
ทักษะพื้นฐานที่ดี เพื่อน�ำทักษะที่เรียนมาไปใช้ในการออก
ก�ำลังกายและใช้ในการแข่งขันได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาพลศึกษายังมีผลการเรียน
ที่ยังไม่ดีเท่าทีควร จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ปีการศึกษา 2555-2557 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม
ยังมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะฉะนั้นการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนฟุตซอลจึงจ�ำเป็นต้องสอนให้ผู้
เรียนได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อีกทั้งเจตคติ
คุณธรรม ค่านิยม โดยเน้นหนักไปทีก่ ารฝึกด้านความมีวนิ ยั
จากรายงานผลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการจัดการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ทําให้ผู้วิจัยมีเชื่อมั่นว่า การฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้กีฬาฟุตซอล เป็นส่วนประกอบที่ส�ำคัญ
ประการหนึ่ ง ในการในการสอนกี ฬ าฟุ ต ซอลเพราะชุ ด
กิจกรรมการเรียนรูเ้ ป็นสิง่ ทีถ่ กู จัดขึน้ อย่างมีระบบช่วยเสริม
ทั ก ษะกี ฬ าฟุ ต ซอลให้ ดี ข้ึ น และยั ง เป็ น เครื่ อ งมื อ วั ด ผล
ทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแล้ว ช่วยให้ครูเห็นปัญหา
ของนักเรียนในการฝึกทักษะได้ชดั เจนท�ำให้ครูผฝู้ กึ สอนแก้
ปัญหานักเรียนได้อย่างทันท่วงทีตัวของนักเรียนก็สามารถ
เก็บชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ไว้เป็นเครือ่ งมือในการทบทวน
ความรูไ้ ด้โดยท�ำในลักษณะของการท�ำกิจกรรมกลุม่ ร่วมกัน
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(วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2547 : 151) และอีกวิธีการหนึ่ง
ได้แก่ การเรียนเป็นกลุม่ ทีน่ กั เรียนมีการพึง่ พากันน่าจะเป็น
วิธกี ารสอนวิธหี นึง่ ทีท่ �ำให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดขี นึ้ จัด
ว่าเป็นวิธีเรียนที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอนทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วม
มือมีอยู่หลากหลายรูปแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD (Student Teams
Achievement Division) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียน
แบบร่วมมือที่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันช่วย
เหลือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการแก้ปัญหา โดยการนํา
ประสบการณ์ที่ได้มาหลอมรวมกันเป็นองค์ความรู้ของ
ตนเองให้ความสําคัญของการรับผิดชอบรายบุคคลและราย
กลุ่ม การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD (สุวิทย์
มูลคําและอรทัย มูลค�ำ, 2548 : 70 - 75)
ผู ้ วิ จั ย ในฐานะครู ผู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษาชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จึงมีความสนใจ
ทีจ่ ะพัฒนาการเรียนการสอนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนา
ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลและเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้น ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะกีฬา
ฟุตซอลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะช่วยพัฒนานักเรียนให้มีทักษะ
พื้นฐานในกีฬาฟุตซอลเพิ่มมากขึ้นเข้าใจในกฎกติกาการ
แข่งขันตลอดจนตอบสนองความแตกต่างในด้านความ
สามารถของนักเรียนแต่ละคน สร้างบรรยากาศ แห่งการ
เรียนรู้ที่ดีท�ำให้นักเรียนมีความสุข สนุกสนาน และเกิด
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนทั้งนี้เพื่อน�ำผลจากการ
เรียนด้วยชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลไปใช้ในกิจกรรมการ
เรียนรู้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตซอลกลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา
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3. เพือ่ เปรียบเทียบทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอลของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา
4. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค
STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
5. เพื่ อ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและ พลศึกษา

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

สมมติฐานของการศึกษา
1. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา
2. ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริ ม ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา
		

กรอบแนวคิดของการศึกษา
													
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตซอล

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร
		 ประชากรของการการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ได้ แ ก่ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 4 โรงเรี ย น
เกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จังหวัดชัยภูมิ ทีเ่ รียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมดจ�ำนวน 229 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
		 กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียน
เกษตรสมบูรณ์วทิ ยาคม จังหวัดชัยภูมิ ทีเ่ รียนในภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ทั้งหมดจ�ำนวน 41 คน ซึ่งได้มา
โดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling)
2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า มีดังนี้
		 2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ เทคนิค
STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬา
ฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4

44

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
- ทักษะกีฬาฟุตซอลของนักเรียน
- ความพึงพอใจของนักเรียน
		 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน ทักษะฟุตซอลของนักเรียนและความพึงพอใจ
ของนักเรียน
3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ใช้เนื้อหา เรื่อง ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล มี
ดังนี้
		 3.1 การเคลื่ อ นที่ เ บื้ อ งต้ น และการส่ ง บอล
(Passing)
		 3.2 การเลี้ยงฟุตซอล (Dribbling)
		 3.3 การรับ (Receiving) และการโหม่ง (Heading)
		 3.4 ยุทธวิธี ระบบและรูปแบบการเล่นฟุตซอล
4. ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้เวลาในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2558 ในระหว่าง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จ�ำนวน 16 ชั่วโมง จัดท�ำ
แผนการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด 16 แผน ทั้งนี้ไม่รวมเวลา
ในการทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การจัดการเรียนรู้เทคนิค STAD หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยการจัดกลุ่มคละทั้งความสามารถ
ทางการเรียนและเพศ โดยที่ครูจะท�ำการสอนหรือเสนอ
เนื้อหาสาระของบทเรียนแก่นักเรียนทั้งชั้นก่อน และมอบ
หมายให้แต่ละกลุ่มท�ำงานตามก�ำหนดตามวัตถุประสงค์ใน
แผนการสอน มีการทดสอบพัฒนาการและมีการชมเชย
นักเรียนที่มีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไป
นี้
ขั้นที่ 1 : ขั้นน�ำเสนอบทเรียนต่อผู้เรียนทั้งชั้นครู
ด�ำเนินการสอนเนื้อหา ทักษะหรือวิธีการเกี่ยวกับบทเรียน
นั้น ๆ อาจเป็นกิจกรรมที่ครูบรรยาย สาธิต ใช้สื่อประกอบ
การสอน หรือให้นักเรียนท�ำกิจกรรม
ขั้นที่ 2 : ขั้นศึกษากลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มประกอบ
ด้วยสมาชิก4–5 คน ทีม่ คี วามสามารถทางการเรียนต่างกัน
สมาชิกในกลุ่มต้องมีความเข้าใจกัน สมาชิกทุกคนจะต้อง
ท�ำงานร่วมกันเพือ่ ช่วยเหลือกันและกันในการศึกษาเอกสาร
และทบทวนความรู้เพื่อเตรียมพร้อมส�ำหรับการสอบย่อย
ขัน้ ที่ 3 : ขัน้ ทดสอบย่อย ครูจดั ให้นกั เรียนท�ำแบบ
ทดสอบย่อยหลังจากนักเรียนและทบทวนเป็นกลุม่ เกีย่ วกับ
เรื่องที่ก�ำหนด นักเรียนท�ำแบบทดสอบคนเดียว
ขั้ น ที่ 4 : ขั้ น หาคะแนนพั ฒ นาการ คะแนน
พัฒนาการเป็นคะแนนทีไ่ ด้จากการพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างคะแนนการทดสอบครั้งก่อน ๆ กับคะแนนการ
ทดสอบครั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนก�ำหนดไว้
ขั้นที่ 5 : ขั้นให้รางวัลกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนน
พัฒนาการตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะได้รับค�ำชมเชย
2. ชุดกิจกรรม หมายถึง การจัดท�ำสื่อที่สอดคล้อง
กั บ เนื้ อ หาวิ ช าและประสบการณ์ ข องแต่ ล ะหน่ ว ย จุ ด
ประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเองมา
ช่วยในการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดย ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น
เพือ่ ใช้เป็นสือ่ ประกอบการเรียนเรือ่ ง ทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุต
ซอลโดย จัดท�ำเป็นชุดการเรียนทีม่ สี อื่ ประกอบรูปภาพ เพือ่
ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และมีการสื่อสาร
ระหว่ า งครู กั บ นั ก เรี ย น ชุ ด การเรี ย นที่ ส ร้ า งขึ้ น มี ส ่ ว น
ประกอบ ดังนี้ ชื่อเรื่อง , ค�ำน�ำ , ค�ำชี้แจง , แบบทดสอบ
ก่อน-หลังเรียน ,ใบความรู้ , กิจกรรมฝึก และแบบทดสอบ
ย่อย
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3. แผนการจัดการเรียนรู้ หมายถึง แผนการด�ำเนิน
การจัดการเรียนรู้ที่ครูวางแผนและจัดท�ำอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้าก่อนการจัดการเรียนรู้โดยก�ำหนด
สาระส�ำคัญผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสาระการเรียนรู้วิธีการ
จัดการเรียนรู้การใช้สื่ออุปกรณ์การสอนและการวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรในการ
ศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีทั้งหมด 16 แผน เป็นแผนการจัดการ
เรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียน สุขศึกษา
และพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
4. การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุด
กิจกรรมหมายถึง การจัดการเรียนรูโ้ ดยการจัดกลุม่ คละทัง้
ความสามารถทางการเรียนและเพศ มอบหมายให้แต่ละ
กลุ่มท�ำงานตามก�ำหนดตามวัตถุประสงค์ มีการทดสอบ
พัฒนาการและมีการชมเชยนักเรียนทีม่ พี ฒ
ั นาการในทางที่
ดีขึ้น โดยน�ำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับเนื้อหา
วิชาและประสบการณ์ของแต่ละหน่วย จุดประสงค์การ
เรียนรู้ที่ชัดเจน มีความสมบูรณ์ในตัวเองมาช่วยในการ
เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง และมีการสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียน
5. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 80/80
หมายถึง ระดับคะแนนทีก่ �ำหนดขึน้ เพือ่ ประเมินผลสัมฤทธิ์
และทักษะฟุตซอลของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กีฬาฟุตซอลโดยก�ำหนด
ให้ระดับคะแนนเป็นดังนี้
		 5.1 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทุกคนจากการท�ำชุดกิจกรรมระหว่าง
เรียนและแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน ในการศึกษา
ค้นคว้าครั้งนี้ใช้แบบทดสอบย่อยทั้งหมด 4 ฉบับ
		 5.2 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยของนักเรียนทุกคนจากการท�ำแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
6. ดัชนีประสิทธิผล หมายถึง คะแนนที่แสดงถึงความ
ก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนรู้เทคนิค STAD ประกอบชุด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระ
การเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย
เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อน
เรียนกับคะแนนการทดสอบหลังเรียนและคะแนนเต็มหรือ
คะแนนสูงสุดกับคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน
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7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาสาระ เรื่องทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนการจัดการเรียนรู้
เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้น
ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษาวัดได้จากจ�ำนวนคะแนนในการท�ำแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
8. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึง
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง ทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตซอลแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ�ำนวน
25 ข้อ
9. ทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล หมายถึง องค์ประกอบ
ทั ก ษะขั้ น พื้ น ฐานที่ ผู ้ เ รี ย นปฏิ บั ติ ไ ด้ โดยเริ่ ม ต้ น การ
เคลือ่ นไหวตามหลักทักษะพืน้ ฐาน การเลีย้ งลูกฟุตซอล การ
เตะลูกฟุตซอลทีถ่ กู วิธี และรูปแบบการเล่นทีม่ คี วามจ�ำเป็น
การพัฒนาทักษะในรูปแบบที่สูงขึ้น
10. แบบประเมินทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล หมายถึง
แบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล 4 ทักษะ ได้แก่ 1.
การเคลื่อนที่เบื้องต้นและการส่งบอล (Passing) 2. การ
เลี้ยงฟุตซอล(Dribbling) 3. การรับ (Receiving) และการ
โหม่ง (Heading) 4. การรับ (Receiving) และการโหม่ง
(Heading) รวมข้อปฏิบัติทั้งหมดจ�ำนวน 16 ข้อ
11. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ความรู้สึก
ทางบวกของนักเรียนที่มีต่อแผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค
STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริ มทักษะพืน้ ฐานกีฬา
ฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีไ่ ด้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียนที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น จ�ำนวน 15 ข้อ

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 5ประเภท ดังนี้
1. ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุต
ซอล กลุ ่ ม สาระการเรี ย นสุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4จ�ำนวน 4 เรื่อง ดังนี้
1.1 การเคลื่อนที่เบื้องต้นและการส่งบอล
1.2 การเลี้ยงบอล (Dribbling)
1.3 การรับ (Receiving) และการโหม่งบอล
(Heading)
1.4 ยุทธวิธี ระบบและรูปแบบการเล่นฟุตซอล
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2. แผนการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จ�ำนวน 16 แผน
3. แบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล
4. แบบวั ด ทั ก ษะกี ฬ าฟุ ต ซอลของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้การจัดการเรียน
รู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้
ฐานกีฬาฟุตซอล
5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล

การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
1 .การสร้างชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐาน
กีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 4 ชุด ในแต่ละชุดประกอบ
ด้วย 4 แบบฝึก
2. การสร้างแผนเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค
STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน ทั้งหมด 16 แผน
3. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก มีค�ำตอบที่ถูก
ต้องทีส่ ดุ เพียงข้อเดียว และแต่ละข้อมีคะแนนเท่ากัน คือ 1
คะแนน ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละตอนตามจุดประสงค์การ
เรียนรู้ จ�ำนวนทั้งหมด 30 ข้อ และต้องการใช้จริง 25 ข้อ
โดยในการคัดเลือกแบบทดสอบ เพือ่ น�ำมาใช้ในการทดสอบ
ผลการเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง ตามความสอดคล้องระหว่าง
ข้อสอบกับ จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index Item Objectives Congruence : IOC) โดยความคิ ด เห็ น จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านข้างต้น โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 		
4. การสร้างแบบประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีต่อการจัดการเรียนรู้
เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้น
ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
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พลศึกษา	และสร้างเกณฑ์การให้คะแนนโดยแบ่งทักษะพื้น
ฐานที่ใช้ประเมินออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ 1. การเคลื่อนที่
เบื้องต้นและการส่งบอล (Passing) 2. การเลี้ยงฟุตซอล
(Dribbling) 3. การรับ (Receiving) และการโหม่ง (Heading) 4. ยุทธวิธี ระบบและรูปแบบการเล่นฟุตซอล รวมข้อ
ปฏิบัติทั้งหมดจ�ำนวน 16 ข้อ
5. การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 โดยก�ำหนด
กรอบแนวคิดในการสร้างและสร้างแบบสอบถามความพึง
พอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)5
ระดับ จ�ำนวน 20 ข้อ เพื่อน�ำมาใช้จริง 15 ข้อ

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง มีขั้นตอนการด�ำเนิน
การและเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
		 1.ให้ นั ก เรี ย นท�ำแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนและประเมินทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล ก่อน
เรียน (Pre-test)
		 2. ท�ำการทดลองโดยให้นักเรียนได้จัดการเรียนรู้
เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้น
ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ�ำนวน 16 แผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นและท�ำแบบประเมินท้ายบทเรียน
3. ให้นกั เรียนท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียน หลังเรียน (Post-test) ทันทีเมื่อสิ้นสุดการเรียน โดย
ใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดเดียวกันกับ
การสอบก่อนเรียน
4. ให้นกั เรียนประเมินทักษะพืน้ ฐานกีฬา ฟุตซอล
หลังเรียน (Post-test) โดยใช้ประเมินทักษะพื้นฐานกีฬา
ฟุตซอลชุดเดียวกัน
5. ให้นกั เรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มตัวอย่างต่อการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบ
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4
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การวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโดย
		 1.1 หาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบโดย
ใช้สูตร P (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 81)ฃ
		 1.2 หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ โดยวิธีของ Brennan (บุญชม ศรีสะอาด. 2545
: 87)
		 1.3 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ โดยวิธีของ Lovett (บุญชม ศรีสะอาด.2545 :
93)
2. หาคุณภาพของแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักเรียน
		 2.1 หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจรายข้อ โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่าย (Item – Total Correlation) ( สมนึก ภัททิพยธนี ,
2544 : 255)
		 2.2 หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบถามความ
พึงพอใจ โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 96)
3. หาคุณภาพของแบบประเมินทักษะกีฬาฟุตซอล
ของนักเรียน
		 3.1 หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของแบบประเมิน
ทักษะกีฬาฟุตซอลรายข้อ โดยวิธีสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่าย (Item – Total Correlation) ( สมนึก ภัททิพย
ธนี , 2544 : 255 )
		 3.2 หาค่าความเชือ่ มัน่ ของแบบประเมินทักษะ
กีฬาฟุตซอลโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ( บุญชม ศรีสะอาด 2545 : 96)
4. หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
สูตรการหาประสิทธิภาพ E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556
:1-20)
5. หาค่ า ดั ช นี ป ระสิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ ให้ ท ราบความ
ก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนโดยวิธีของกูดแมน เฟล
ทเซอร์และชไนเดอร์ (Goodman, fletcher and Schneider) (เผชิญ กิจระการ 2544 : 1-6)
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6. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนโดยน�ำคะแนนทีไ่ ด้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่ ( ) และส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน�ำไปเทียบกับเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจ
ของนักเรียน ซึ่งมีเกณฑ์ ดังนี้
		
ค่าเฉลี่ย
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สรุปผลการศึกษาค้นคว้า

อภิปรายผล

1.ผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.06/87.70 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80
2.ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
3.ทั ก ษะพื้ น ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
กลุม่ สาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05
4. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบ
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา มีคา่ เท่ากับ 0.8634
ซึง่ แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิม่ ขึน้ คิด
เป็นร้อยละ 86.34
5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.77

1. ผลของการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ 82.06/87.70 ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 ทั้งนี้ เนื่องจากในการ
จัดการเรียนรู้ นักเรียนได้เรียนกระบวนการกลุ่มผู้ที่มีการ
เรียนเก่งและมีทกั ษะในกีฬาฟุตซอล ได้สอนสมาชิกในกลุม่
นักเรียนได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อไม่เข้าใจสามารถ
สอบถามจากเพื่อนและครู ได้ทันดี ครูได้เห็นพัฒนาการ
ของนักเรียนเป็นรายบุคคลและได้รบั การแก้ไขข้อบกพร่อง
ของนักเรียนอย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ แผนการจัดการเรียนรู้ และ
ชุดกิจกรรมได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญและข้อ
เสนอแนะเพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และได้ผ่านการ
ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และปรับให้
เหมาะสมกับนักเรียน จึงท�ำให้พัฒนาการจัดการเรียนรู้
เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้น
ฐานกีฬาฟุตซอล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ โสมรภี
ครองบุญ (2557:83-89) ท�ำการศึกษา เรือ่ ง ผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง
การเจริญเติบโตและ พัฒนาการของมนุษย์ทมี่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูแ้ บบกลุม่ ร่วมมือเทคนิค STAD เรือ่ งการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ของการเรียน
วิชาสุขศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4กลุ่มเป้า
หมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี

Vol 1 No 3 September - December 2018

ที่ 4/6 ที่กาลัง ศึกษาอยูใน ปี การศึกษา 2557 จ�ำนวน 53
คน โรงเรียนเซนต์โยเซคอนเวนต์กรุงเทพมหานคร พบว่า
ผลการวิจยั พบวา มีนกั เรียนทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนวิชา
สุขศึกษาสูงขึ้นหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD จ�ำนวน 48 คน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 90.57ส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ เท่าเดิมภายหลังได้
รับการจัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 3 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.66
และนั กเรี ย นที่มีผลสัมฤทธิ์ น้อยลงภายหลัง ได้รับการ
จัดการเรียนรู้ จ�ำนวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 3.77 สรุปได้วา
นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ ใน การเรียนวิชาสุขศึกษาสูงขึ้นภาย
หลั ง ได้ รั บ การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ แ บบกลุ ่ ม ร่ ว มมื อ
เทคนิค STAD
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 การจั ด การเรี ย นรู ้ เทคนิ ค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษาหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล มีเนื้อหา
สาระตรงตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้ง่าย แบบ
ทดสอบผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญและข้อเสนอแนะ
เพื่อน�ำมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ อดิศร ขาว
สะอาด (2555 : 67) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผล
สั ม ฤทธิ์ ท างการอ่ า นจั บ ใจความ และคุ ณ ลั ก ษณะจิ ต
สาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนง
ลนรดิสวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ที่จัดการเรียนรู้แบบร่วม
มือด้วยเทคนิค STAD ผลการศึกษาพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนการอ่านจับใจความของนักเรียน หลังได้รับ
การจัดการเรียนรู้ เรือ่ ง การอ่านจับใจความส�ำคัญ ทีจ่ ดั การ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD สูงกว่าก่อนเรียนอย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะว่าวิธีการสอน ที่มี
ลักษณะเด่นด้วยขั้นตอนการจัดกิจกรรม ตั้งแต่แผนการ
จั ด การเรี ย นรู ้ ที่ 1 จนถึ ง แผนการจั ด การเรี ย นสุ ด ท้ า ย
นักเรียนมีพฒ
ั นาการทัง้ ทางด้านการอ่านจับใจความได้ดขี นึ้
เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิค STAD
3. ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลของนักเรียนชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 การจั ด การเรี ย นรู ้ เทคนิ ค STAD
ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้ ฐานกีฬาฟุตซอล
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กลุม่ สาระการเรียนสุขศึกษา และพลศึกษาหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล ผู้ศึกษาได้
วิเคราะห์เนื้อหาด้านทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล โดยมีการ
จัดการเรียนรูเ้ ริม่ ด้วยพืน้ ฐานระดับง่ายไปหายาก ท�ำให้การ
ฝึกปฏิบตั ขิ องนักเรียนได้มกี ารพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลได้
ดีมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับ ยศวัฒน์ เชือ้ จันอัด (2557 : 94)
ได้ ท�ำการศึ ก ษาเรื่ อ ง การพั ฒ นารู ป แบบการเรี ย นรู ้
พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 ผลการศึกษาพบว่า ผลการใช้รูปแบบการเรียนรู้
พลศึกษาด้านทักษะปฏิบตั ิ ส�ำหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 3 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตาม
รูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ด้านทักษะปฏิบัติ ส�ำหรับ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ 76.47/76.79
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 75/75 ค่าดัชนีประสิทธิผล
ของรูปแบบการเรียนรู้พลศึกษาด้านทักษะปฏิบัติ ส�ำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 0.7633 แสดงว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น เท่ากับร้อยละ 76.33.การ
ประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่
ได้เรียนรูปแบบการเรียนรู้พลศึกษา ด้านทักษะปฏิบัติ อยู่
ในระดับเกณฑ์คุณภาพดี
4. ดัชนีประสิทธิผลของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี
ที่ 4 ทีเ่ รียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบ
ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล กลุ่ม
สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา มี ค ่ า เท่ า กั บ
0.863488 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการ
เรียนเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 86.34 ทั้งนี้เนื่องจากการ
จัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอล มีการจัดการเรียนรู้โดยมี
หลักตามเทคนิค STAD โดยมีขั้นตอนที่ส�ำคัญที่ท�ำให้เกิด
ความก้าวหน้าในการเรียนคือ ขั้นหาคะแนนพัฒนาการ
คะแนนพัฒนาการเป็นคะแนนที่ได้จากการพิจารณาความ
แตกต่างระหว่างคะแนนการทดสอบครัง้ ก่อน ๆ กับคะแนน
การทดสอบครั้งปัจจุบัน ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนก�ำหนด
ไว้และมีขั้นให้รางวัลกลุ่ม กลุ่มที่ได้คะแนนพัฒนาการตาม
เกณฑ์ที่ก�ำหนดจะได้รับค�ำชมเชยสอดคล้องกับพัฒนพง
แสงสุข (2554 : 67-68)การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง สารเสพติด ชั้นประถมศึกษา
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ปี ที่ 3 ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา เรือ่ งสารเสพติด ชัน้ ประถมศึกษาปี
ที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.47/84.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ 80/80 ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ มีค่าเท่ากับ 0.4917 แสดงว่า
นักเรียนมีคะแนนเพิม่ ขึน้ จากคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อย
ละ 49.17 ของคะแนนก่อนเรียน และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ กลุ่ม
สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก
5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียนรู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลกลุ่มสาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 4.77 ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมกลุ่มที่นักเรียน
มีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเพื่อนในกลุ่ม และการใช้
ชุดกิจกรรมที่ท�ำให้เข้าใจง่าย สามารถน�ำมาฝึกทักษะพื้น
ฐานกีฬาฟุตซอลได้เอง ครูผสู้ อนมีการเสริมแรงรวมทัง้ มีการ
สร้างบรรยากาศที่เป็นกันเอง จึงท�ำให้นักเรียนได้เรียนรู้
อย่างมีความสุข สอดคล้องกับ มาโนช ประธาน(2554 :
70-71) ได้ท�ำการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD ผลการศึกษาพบว่า แผนการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรือ่ ง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ด้วยกลุ่มร่วม
มือแบบ STAD มีประสิทธิภาพ 84.88/81.94 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้
ด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของมนุษย์ กลุม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD มีค่า
เท่ากับ 0.6515 แสดงว่าผูเ้ รียนมีความก้าวหน้าในการเรียน
เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 65.15 และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การเรี ย นรู ้ ด ้ ว ยแผนการจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของมนุษย์ ด้วยกลุ่มร่วมมือแบบ STAD อยู่ในระดับมาก
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ข้อเสนอแนะ
1.  ข้อเสนอแนะในการสร้างเครือ่ งมือในการศึกษา
ค้นคว้า
1.1 ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตซอลควรค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับ
วัยและความสามารถของผูเ้ รียน ไม่ควรง่ายหรือยากเกินไป
สื่อความหมายได้ชัดเจน มีภาพและการใช้ภาษาที่เหมาะ
สม
1.2 การพั ฒ นาชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพได้นั้น ต้องมีการวางแผนและเตรียมการล่วง
หน้า มีการศึกษาหลักสูตร คูม่ อื ครู เนือ้ หาจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการสร้าง
1.3 การพัฒนาเครือ่ งมือควรผ่านการตรวจสอบ
จากผู้เชี่ยวชาญและมีการทดลองใช้เพื่อปรับปรุงให้เหมาะ
สม ก่อนน�ำมาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
2.  ข้อเสนอแนะในการน�ำชุดกิจกรรมการเรียนรูไ้ ป
ใช้
จากการศึกษา พบว่า การพัฒนาการจัดการเรียน
รู้ เทคนิค STAD ประกอบชุดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมทักษะพืน้
ฐานกี ฬ าฟุ ต ซอลกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีประสิทธิภาพ
เหมาะสม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนให้สูงขึ้น หากครูผู้สอนจะน�ำไปประยุกต์ใช้ ควร
ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ ดังนี้
2.1 ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งครูผู้สอนต้องจัด
เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ในการฝึกซ้อให้พร้อม
2.2 ครูผสู้ อนควรมีการศึกษาชุดกิจกรรมการเรียน
รู้และแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างละเอียด เพื่อให้
สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
2.3 หากพบว่านักเรียนไม่สามารถเรียนได้ทนั ตาม
ที่ครูสอน เนื่องจากความสามารถทางการเรียนไม่เท่ากัน
ครูผสู้ อนควรมีมมุ สือ่ ส�ำหรับนักเรียนได้ศกึ ษาเพิม่ เติมนอก
เวลาเรียนหรือน�ำแบบฝึกมาสอนซ�้ำในเรื่องที่นักเรียนไม่
เข้าใจ
2.4 การประเมินทักษะกีฬาฟุตซอลของนักเรียน
สามารถเพิ่มเติมวิธีการอื่นเข้าไปได้ตามความเหมาะสม
เช่น การสังเกต การประเมินตามสภาพจริง เกณฑ์ที่ใช้ใน
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การประเมินสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมและความ
ยากง่ายของเนื้อหา
3. ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป
3.1 ควรมีการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อหรือเทคนิควิธีในการสอนเรื่องอื่นหรือกลุ่มสาระการ
เรียนรู้อื่นตามความเหมาะสม
3.2 ควรมี ก ารศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ การสอนโดยใช้ ชุ ด
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กิจกรรมการเรียนรูป้ ระกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้ บบ
กลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD และการสอนโดยวิธีอื่น
3.3 ควรมีการศึกษาการสอนโดยเทคนิควิธีอื่น
เพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลของนักเรียน
3.4 ควรมีการพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบ
ฝึกและแผนการจัดการเรียนรูส้ �ำหรับการพัฒนาทักษะกีฬา
ฟุตซอลเมื่อครูผู้สอนพบปัญหาในการฝึกซ้อมตามความ
เหมาะสม
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