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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาทักษะการเล่นฟุตซอล
2) เปรียบเทียบทักษะฟุตซอลของนักเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึก 3) เปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา
ฟุตซอลก่อนและหลังการใช้แบบฝึก และ 4) ศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหัน
วิทยา จำ�นวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะฟุตซอล สำ�หรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำ�นวน 30 แบบฝึก เน้นการฝึกทักษะ 4 ทักษะ การส่ง การรับ การเลี้ยง และการยิงประตู ที่
ผู้ศึกษาสร้างขึ้น 2) แบบทดสอบทักษะฟุตซอล จำ�นวน 8 แบบทดสอบ ใช้ประเมินทักษะ 8 ทักษะ คือ (1) แบบ
ทดสอบทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน (2) แบบทดสอบทักษะการส่งลูกด้วยหลังเท้า (3) แบบทดสอบทักษะ
ความแม่นยำ�ในการส่งลูกบอล (4) แบบทดสอบทักษะการใช้เท้าส่งและรับบอลแบบคู่ (5) แบบทดสอบทักษะการ
เลี้ยงลูกฟุตซอลซิกแซก ไป-กลับ (6) แบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลซิกแซกและตรง (7) แบบทดสอบ
ทักษะการยิงประตูฟุตซอลแบบอิสระ (8) แบบทดสอบทักษะการยิงประตูฟุตซอลด้วยหลังเท้าตามจุดที่กำ�หนด
3) แบบทดสอบวัดความรูเ้ กีย่ วกับการเล่นกีฬาฟุตซอล แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำ�นวน 30 ข้อ ประกอบด้วยเนือ้ หา เรือ่ ง
กติกาการเล่น การทดสอบสมรรถภาพ รูปแบบการฝึก 4) แบบวัดเจตคติที่มีต่อแบบฝึกทักษะฟุตซอล เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่าจำ�นวน 20 ข้อ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของคะแนน
จากการทดสอบทักษะฟุตซอล และความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอล ก่อนและหลังการใช้แบบฝึก ใช้สถิติทดสอบ t
– test แบบสองกลุ่มสัมพันธ์กัน (Pair-sample T test) หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำ�เร็จรูป
ผลการศึกษาพบว่า
		
1) ค่าเฉลี่ยทักษะการส่งลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ
12.90 ครั้งต่อ 20 วินาที และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 16.80 ครั้งต่อ 20 วินาที
1
1
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2) ค่าเฉลี่ยทักษะการส่งลูกด้วยหลังเท้าของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ 12.03 ครั้ง
ต่อ 20 วินาที และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 15.07 ครั้งต่อ 20 วินาที
		
3) ค่าเฉลี่ยทักษะความแม่นยำ�ในการส่งลูกบอลของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ 9.27
ครั้ง และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 13.30 ครั้ง (เต็ม 15 คะแนน)
		
4) ค่าเฉลีย่ ทักษะการใช้เท้าส่งและรับบอลแบบคูข่ องกลุม่ ตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกมีคา่ เท่ากับ 11.90
ครั้งต่อ 30 วินาที และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 15.40 ครั้งต่อ 30
		
5) ค่าเฉลีย่ ทักษะการเลีย้ งลูกฟุตซอลซิกแซก ไป-กลับ ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกมีคา่ เท่ากับ
13.52 วินาที และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 11.05 วินาที
		
6) ค่าเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลซิกแซกและตรงของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกมีค่าเท่ากับ
14.53 วินาที และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 11.40 วินาที
		
7) ค่าเฉลีย่ ทักษะการยิงประตูฟตุ ซอลแบบอิสระของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการใช้แบบฝึกมีคา่ เท่ากับ 12.53
คะแนน และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 17.43 คะแนน (เต็ม 30 คะแนน)
		
8) ค่าเฉลี่ยทักษะการยิงประตูฟุตซอลด้วยหลังเท้าตามจุดที่กำ�หนดของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้แบบ
ฝึกมีค่าเท่ากับ 7.30 คะแนน และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วมีค่าเฉลี่ย 11.70 คะแนน (เต็ม 15 คะแนน)
		
หลังจากใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลแล้ว กลุม่ ตัวอย่างมีทกั ษะฟุตซอลทัง้ 8 ทักษะ สูงกว่าก่อนการใช้แบบ
ฝึกทักษะอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
		
หลังจากใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอลแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอล สูงกว่าก่อน
การใช้แบบฝึกอย่างมี นัยสำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยก่อนการใช้แบบฝึกกลุม่ ตัวอย่างมีคะแนนเฉลีย่ 15.50 คะแนน
และหลังจากใช้แบบฝึกแล้วทำ�คะแนนเฉลี่ยได้ 24.23 คะแนน และกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยเจตคติต่อการฝึกทักษะ
ฟุตซอล โดยภาพรวมเท่ากับ 4.41 อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก
คำ�สำ�คัญ: การจัดการเรียนรู้, ชุดฝึกทักษะ, ฟุตซอล

Abstract
This study It was a research and development process. 1) Improve futsal skills. 2) Compare
futsal skills of students before and after training. 3) Compare futsal knowledge before and after practice. 4) Study students’ attitudes towards using futsal skills training. The sample used in the study.
There are 30 students in the first semester of the academic year 1/1 in the academic year 2016. The
instruments used in this study consisted of 1) Futsal skills training For the 30 students in Mathayom 1,
they focus on four skills: delivery, feeding and shooting. Created by the researcher. 2) The 8th Futsal
Skill Test was used to assess the skills of 8 skills: (1) Inward Foot Skills Test (2) Foot Skills Test (3)
Skills Test The accuracy of the ball transmission (4) The test of the skill of the foot and the ball (5)
Futsal to the kick back (6) Fingers skill test. Zig Zag and Straight (7) Independent Futsal (8) Futsal Test
3) A set of 30 multiple choice quizzes on the sport of futsal, including the rules of play, the fitness
test, the training format. 4) Attitude measurement model for futsal skills training. It was estimated at
20 items. Statistics used in data analysis include hypothesis testing, comparison of mean scores from
futsal skills tests. And knowledge of futsal sports Before and After Exercise The pear-sample T test
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was used to find the mean of standard deviation. Using the program. The study indicated that
1) The average of the inward kicking skills of the subjects before the training was 12.90 times
per 20 seconds and after the training, the average was 16.80 times per 20 seconds.
2) The average of the post-test foot training was 12.03 times per 20 seconds and after training the average 15.07 times per 20 seconds.
3) The accuracy of the accuracy of the ball before the training was 9.27, and after the training, the average was 13.30 (15 points).
4) The average skill of the feet and feet of the test takers before the training was 11.90 times
per 30 seconds, and after the training, the average was 15.40 times per 30 minutes.
5) The average fecal drift rate of the sample before exercise was 13.52 seconds and after
training the average of 11.05 seconds.
6) The average fodder and fodder skill of the sample was 14.53 seconds, and after training,
the mean was 11.40 seconds.
7) The Futsal score of the free-kicking technique was 12.53 and the average practice time was
17.43 (30 points).
8) The average score of futsal skills with the back foot at the designated point of the sample
before the training was 7.30 and after the training, the average was 11.70 points (15 points).
After using futsal skills training. The samples had higher skills in futsal 8 than before using
skill training at the .05 level. After using futsal skills training. The samples were knowledgeable about
playing futsal. Higher than before the practice. Before the use of the training program, the sample had
an average score of 15.50, and after using the model, the average score was 24.23, and the average
score of the instructors was Futsal. The overall score was 4.41 at the very agreeable level.
Keywords: Learning Management, Skill Sets, Futsal.

บทน�ำ
ปรัชญา แนวคิด และเป้าหมายของวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา มุง่ พัฒนาพฤติกรรมของผูเ้ รียน 5 ด้าน ได้แก่
พัฒนาด้านความรู้ (Cognitive Domain) เป็นความสามารถ
ในการใช้ทักษะทางสติปัญญาที่แสดงออกมาเป็นความ
เข้าใจ ความสามารถในการวิเคราะห์ จดจ�ำ ตีความ แปล
ความ แก้ปัญหา ประเมินผลการพัฒนา ด้านทักษะ (Psychomotor Domain) เน้นพัฒนาการทีเ่ กิดจากการท�ำงาน
ทีป่ ระสานสัมพันธ์กนั ระหว่างระบบประสาทกับกล้ามเนือ้ ที่
ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาการด้าน
เจตคติ (Affective Domain) เน้นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ความสนใจการเห็นคุณค่า ความนิยมชมชอบ การแสดง
ถึงอารมณ์ และความรูส้ กึ ต่าง ๆ พัฒนาการด้านสมรรถภาพ
ทางกาย (Physical Fitness Domain) เป็นความสามารถ

ของร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิต ประจ�ำวันได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างพลังไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ยาม
ว่างและยามเข้าร่วมกิจกรรมการออกก�ำลังกายได้หลาก
หลายรูปแบบ พัฒนาด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์หรือ
ด้านสังคม (Social Domain) เป็นความสามารถในการปรับ
ตัว การเป็นผู้น�ำ ผู้ตาม การปฏิบัติตามกฎกติกา ระเบียบ
วินัย อดทน ยุติธรรม ซื่อสัตย์ มีน�้ำใจนักกีฬา มีคุณธรรม
จริยธรรม
จากแนวความคิดเรื่องปรัชญาในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนข้างต้น โดยเฉพาะในด้าน ทักษะ ด้าน
สมรรถภาพทางกาย และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
หรือด้านสังคม นั้น การที่จะส่งเสริมให้คุณลักษณะต่าง ๆ
เกิดขึ้นในตัวเด็กมีอยู่หลากหลาย ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาได้ดี คือ การเล่นกีฬา ที่มี
ลักษณะของการใช้กล้ามเนื้อ ประสาทสัมผัส ความอดทน
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และการรักษากฎ กติกา มารยาท เพื่อเป็นการฝึกความ
สามารถในการปรับตัว การเป็นผู้น�ำ ผู้ตามการปฏิบัติตาม
กฎกติกา ระเบียบวินัย เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล
บาสเกตบอล และกีฬาฟุตซอลเป็นต้น
ฟุตซอลเป็นกีฬาทีก่ �ำลังได้รบั ความนิยมในหมูข อง
ประชาชนคนไทยทั่วไปเปนอยางมากและเปนกีฬาที่ไดรับ
ความนิยมทั่วโลก เนื่องจากฟุตซอลเปนกีฬาที่สนุกสนาน
ตื่นเตน เราใจในทุก ๆ นาทีของการแขงขันและสามารถ
จัดการแขงขันไดตลอดทั้งป แขงขันไดกับทุกสภาพอากาศ
ในปัจจุบันฟุตซอลไดมีการพัฒนาไปมากไมวาจะเปนใน
ดานระบบการเลน ทักษะตาง ๆ ที่ไดนํามาผสมผสานกัน
เปนกีฬาประเภททีมที่ดูแลวสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมี
กติกาเปนตัวควบคุมการแขงขัน (รัศมี จินดามัย และคณะ,
2547 : คํานํา)
ฟุตซอลเปนกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหนึง่ ที่
ใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกาย และชวยสงเสริมพัฒนา
รางกายใหเกิดความแข็งแรง กอใหเกิดความสามัคคี ฟุต
ซอลจัดเปนกีฬาประเภททีมซึ่งสามารถจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียนได โดยอยูใ นกลุม สาระการเรียนรูส ขุ ศึกษา
และพลศึกษา สอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียน
รูสาระที่ 3 ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้สาระที่ 3: การเคลื่อนไหวการ
ออกกําลั ง กาย การเล  น เกมกี ฬ าไทยและกี ฬ าสากล
มาตรฐาน พ 3.1 : เขาใจ มีทกั ษะในการเคลือ่ นไหว กิจกรรม
ทางกาย การเลนเกมและกีฬา มาตรฐาน พ 3.2 : รักการ
ออกกําลังกาย การเลน เกมและการเลน กีฬา ปฏิบตั เิ ปน ประ
จําอยางสม�่ำเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน�้ำใจ
นั ก กี ฬ ามี จิ ต วิ ญ ญาณในการแข  ง ขั น และชื่ น ชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 :
155-159) โดยในปัจจุบันตามโรงเรียนตาง ๆ ไดนําเอาฟุต
ซอลมาจัดการเรียนการสอนใหแกนักเรียน โดย สวนมาก
จะเปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 2-3 การเรียนพลศึกษา
ในระดับชว งชัน้ ที่ 3 นักเรียนจําเปน ตอ งมีทกั ษะพืน้ ฐานทีด่ ี
สามารถนําทั ก ษะที่ เ รี ย นมาไปใช  ใ นการออกกําลั ง กาย
ไดอยางถูกตองและนอกจากนี้ในการเรียนการสอนพล
ศึ ก ษานั้ น จําเป น ที่ จ ะต อ งมี ก ารวั ด และประเมิ น ผลของ
ผูเรียนวามีความรูเพียงใด ดังที่ พิชิต ภูติจันทร (2535 : 8)
ไดกลาววา การวัดผลจะชวยชี้ขอบกพรองหรือ ปญหาตาง
ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จากการเรียนการสอนพลศึกษาเพือ่ จะไดหาทาง
แกไ ข ปรับปรุงเปลีย่ นแปลงใหก ารเรียนการสอนมีคณ
ุ ภาพ
หรือประสิทธิภาพมากขึน้ แบบวัดทักษะก็เปนเครืองมือของ
การวัดผลทีจ่ ะใชประเมินความ สามารถของผูเ รียนตามจุด
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มุง หมายการสรางแบบวัดทักษะจึงเปน สิง่ สําคัญทีผ่ ฝู ก สอน
จําเปนตองคํานึงถึง เพื่อที่จะสามารถนําไปใชวัดความ
สามารถของนักเรียนไดอยางถูกตอง
การจัดกิจกรรมพลศึกษาในวัยเด็กจะชว ยสง เสริม
พัฒนาการและการเจริญเติบโตรวมทั้งจะ ชวยใหมีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรงในวัยผูใหญดวย เนื่องจากเด็กในวัยนี้
เปนชวงเชื่อมตอของความสามารถในการเคลื่อนไหวพื้น
ฐานกับการพัฒนาทักษะการเคลือ่ นไหวในการเลน เกมและ
ทักษะทางดานกีฬาตางๆ แตเนื่องจากการพัฒนาการทาง
รางกายยังไมสมบูรณ ทําใหกลามเนื้อมีความทนทานนอย
และเหนื่อยงาย ซึ่งการฝกซอมจะชวยไดมาก ฟุตซอล
(Fusal) เปนกีฬาในรมประเภทหนึ่งที่ไดรับความนิยมจาก
บุ ค คลทุ ก เพศทุ ก วั ย เนื่ อ งจากเป  น เกมกี ฬ าที่ ตื่ น เต  น
สนุกสนานในทุกๆนาทีของการแขงขันและเปนกีฬาชนิด
หนึ่งมีความเหมาะสมในการชวยสงเสริมพัฒนาการทา
งดานรางกายของเด็กวัยเรียนซึง่ รางกายเริม่ จะสูงและหนา
ขึ้น การพัฒนาการของกลามเนื้อมัดใหญจะเห็นไดชัดเจ
นกวากลามเนือ้ มัดเล็ก และมีกลามเนือ้ เพิม่ เปน สองเทาของ
เมือ่ อายุ 6 ป เพือ่ ใหรางกายพรอมทีจ่ ะเขารวมเลนกีฬาและ
ฝกหนักได นอกจากนั้นเด็กวัยนี้มีการเรียนรูเปนไปอยาง
รวดเร็วในเรื่องของเกมและกีฬา (จิรกรณ ศิริประเสริฐ,
2543)
การฝกทักษะเฉพาะของกีฬาฟุตซอลโดยตรงจึง
เป็ น สิ่ ง ส�ำคั ญ ที่ ค รู ผู ้ ส อนต้ อ งให้ ค วามสนใจเนื่ อ งจาก
องคค วามรูก ารฝก ทักษะพืน้ ฐานของการเลน กีฬาฟุตซอลที่
ถูกตอ งยังไมแ พรห ลายเทาทีค่ วรเพราะตําราเอกสารและสือ่
ตาง ๆ เกี่ยวกับฟุตซอลยังมีนอย นอกจากนี้ในปัจจุบัน
โรงเรียนในชนบทไดรบั การสงเสริมใหใชกจิ กรรมพัฒนาทาง
กายโดยใชก ฬี าเปน สือ่ ในการพัฒนาตนเอง ไดจ ดั ดําเนินการ
ในลักษณะกลุม พืน้ ทีโ่ รงเรียนมีการแขงขันกีฬากันเปนประ
จําทุกปและโรงเรียนบ้านหันวิทยา ต�ำบลบ้านหัน อ�ำเภอ
เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เปนโรงเรียนทีใ่ ห้ความความ
สําคัญของการกีฬา จึงมีการสงเสริมและสนับสนุนใหนัก
เรียนเลนกีฬาและสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันระดับตาง
ๆ ท�ำให้ในแต่ละปีนนั้ มีการฝึกทักษะกีฬาประเภทต่าง ๆ มา
โดยตลอด แต่เนือ่ งจากในปัจจุบนั ยังไม่มชี ดุ ฝึกกีฬาฟุตซอล
ที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับสภาพและบริบทของทาง
โรงเรียน ผู้ศึกษาซึ่งเป็นครูพลศึกษาของทางโรงเรียน จึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาชุดฝกทักษะกีฬาฟุตซอลสําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อใหนักเรียนไดเรียน
รูวิธีการเลน กติกาและการฝกทักษะกีฬาฟุตซอล ซึ่งจะ
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ท�ำให้นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถใน
ทักษะฟุตซอล มีความเหมาะสมสําหรับนักเรียนในชนบท
โดยเฉพาะครูผสู้ อนทีต่ อ งการชุดฝึก สําหรับนักกีฬาฟุตซอล
ทีม่ อี ายุไมเ กิน 15 ป อีกทัง้ ยังเปน การพัฒนานักเรียนให้เป็น
บุคคลที่มีทักษะทางการกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่อไป
จากรายงานการจัดการศึกษาของส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 พ.ศ. 2558 พบว่าผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา ทีไ่ ด้เกรด 3 ขึน้ ไปมีคา่ เฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 84.25
อีกทั้ง ข้อมูลรายงานผลการศึกษาของโรงเรียนบ้านหัน
วิทยา พ.ศ. 2558 กลุ่มการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา ทีไ่ ด้เกรด 3 ขึน้ ไปมีคา่ เฉลีย่ คิดเป็นร้อยละ 72.50
ซึ่งพบว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเขตพื้นที่การศึกษา
จึ ง มี ค วามจ�ำเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง การจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนเพือ่ เพิม่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ให้สูงขึ้น
จากความส�ำคัญของการศึกษาในสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา ความส�ำคัญและความนิยมของกีฬา
ฟุตซอล การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาฟุตซอล ดังกล่าวข้าง
ต้น ผู้รายงานจึงมีความสนใจที่จะสร้างและพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนขึ้น จึงได้จัดท�ำสื่อการเรียนในรูปแบบชุดฝึก
ทักษะฟุตซอล ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดย
สร้างตามรูปแบบกระบวนการ และศึกษาความเห็นจากผู้
เชี่ยวชาญ ซึ่งจะท�ำให้ชุดฝึกทักษะฟุตซอล มีความถูกต้อง
เหมาะสม และน่าสนใจ เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน และครูผู้
สอน สามารถจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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1.2.4 เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ที่มีต่อ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

วิธีด�ำเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการพัฒนาการจัดการเรียน
รูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะ เปรียบเทียบความรูแ้ ละทักษะฟุตการ
เล่นซอลก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอล พร้อม
ทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดฝึก
ทักษะ ผู้ศึกษาขอน�ำเสนอรายละเอียดของวิธีการด�ำเนิน
การศึกษาดังนี้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้าน
หันวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จากห้องเรียน
ทั้งหมด 3 ห้อง จ�ำนวน 89 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนบ้านหันวิทยา จ�ำนวน 30 คน ซึ่งเป็นการเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster
Random Sampling) ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนแต่ละห้องมี
ลักษณะคล้ายๆกัน คือ มีการคละนักเรียนเก่ง ปานกลาง
อ่อน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะเพื่อส่งเสริมพื้นฐานการเล่นฟุตซอลของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
2. ตัวแปรตาม คือ ทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตซอล
1. เพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะ ความรู้เกี่ยวกับการเล่นฟุตซอล และความพึงพอใจต่อการ
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม พื้ น ฐานการเล่ น ฟุ ต ซอล ของนั ก เรี ย นชั้ น จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและ
พลศึกษา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเล่นฟุตซอลของ
1. แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึก
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษา ทักษะฟุตซอล กลุม่ สาระการเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา
และพลศึกษา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 12 แผนการจัดการเรียนรู้
ทักษะ
มีค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
3. เพื่อเปรียบเทียบความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา จ�ำนวน 5 คน ผลการพิจารณามีค่าเท่ากับ 4.86 มีความ
ฟุตซอล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียน เหมาะสมในระดับมากที่สุด
รูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษา ก่อนและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดย
2. ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะฟุ ต ซอล ส�ำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
ใช้ชุดฝึกทักษะ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 3 เล่ม พร้อมทั้งคู่มือการใช้ชุด
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ฝึกทักษะฟุตซอล เล่มที่ 1 เรื่อง การส่งและรับลูกบอล เล่ม
ที่ 2 เรื่อง การเลี้ยงลูกบอล เล่มที่ 3 เรื่อง การยิงประตู ผล
การประเมินคุณภาพแบบฝึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51อยู่ใน
ระดับดีมาก น�ำแบบฝึกไปใช้ทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน
บ้านหันวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 30 คน เป็นเวลา 4
สัปดาห์ เพื่อน�ำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์
3. แบบวัดทักษะฟุตซอล มีค่าความเชื่อมั่น ตั้งแต่
0.80 ถึง 0.94 มีลักษณะ ดังนี้				
		 3.1 แบบวัดทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้าน
ใน เป็นการทดสอบแปลูกบอลกระทบฝาผนังอย่างต่อเนือ่ ง
ด้วยเท้าขวาหรือเท้าซ้ายภายในเวลา 20 วินาที นับจ�ำนวน
ครั้งที่ปฏิบัติไดมากที่สุด 					
		 3.2 แบบวั ด ทั ก ษะการส่ ง ลู ก ด้ ว ยหลั ง เท้ า
เป็นการเตะลูกบอลด้วยหลังเท้ากระทบฝาผนังอย่างต่อ
เนื่องด้วยเท้าขวาหรือเท้าซ้ายภายในเวลา 20 วินาที นับ
จ�ำนวนครั้งที่ปฏิบัติไดมากที่สุด 				
		 3.3 แบบวั ด ทั ก ษะความแม่ น ย�ำในการส่ ง
ลูกบอล เป็นการเตะลูกบอลด้วยเท้าขวาหรือเท้าซ้ายภาย
ให้ตรงเป้าหมายที่ก�ำหนด คิดคะแนนจากจ�ำนวนครั้งที่เข้า
เป้าหมายและเวลาที่ใช้ในการเตะ 15 ครั้ง 			
		 3.4 แบบวัดทักษะการใช้เท้าส่งและรับบอล
แบบคู่ เป็นการรับและส่งลูกบอลด้วยเท้าขวาหรือเท้าซ้าย
ไปยังคู่ทดสอบ นับจ�ำนวนครั้งในการรับ-ส่งบอลที่ปฏิบัติ
ไดมากที่สุดภายในเวลา 30 วินาที 				
		 3.5 แบบวัดทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลซิกแซก
ไป-กลับ เป็นการเลี้ยงบอลซิกแซก อ้อมกรวยไปและกลับ
ระยะทาง 15 เมตร คิดเวลาที่ดีที่สุดเป็นวินาที 			
		 3.6 แบบวัดทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลซิกแซก
และตรง เป็นการเลี้ยงบอลซิกแซก อ้อมกรวยไปและกลับ
ในทางตรง ระยะทาง 20 เมตร คิดเวลาที่ดีที่สุดเป็นวินาที
		 3.7 แบบวัดทักษะการยิงประตูฟุตซอลแบบ
อิสระ เป็นการยิงประตูฟุตซอลโดยใช้เท้าอย่างอิสระ คิด
คะแนนตามเป้าหมายทีก่ �ำหนดในพืน้ ทีป่ ระตูฟตุ ซอล ให้ยงิ
คนละ 10 ลูก 						
		 3.8 แบบวัดทักษะการยิงประตูฟตุ ซอลด้วยหลัง
เท้าตามจุดที่ก�ำหนด เป็นการยิงประตูฟุตซอลโดยใช้หลัง
เท้า ก�ำหนดจุดในการตั้งลูกฟุตบอล คิดคะแนนตามเป้า
หมายที่ก�ำหนดในพื้นที่ประตูฟุตซอล ให้ยิงคนละ 5 ลูก
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ด�ำเนิ น การหาคุ ณ ภาพแบบวั ด ทั ก ษะฟุ ต ซอล
ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความถูกต้อง และความตรงตามเนื้อหา
ปรั บ ปรุ ง แบบวั ด ทั ก ษะฟุ ต ซอล ส�ำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามค�ำแนะน�ำของผู้เชี่ยวชาญและที่
ปรึกษา ได้แก่ เพิ่มเติมค�ำอธิบายของการทดสอบ ควรมี
ภาพของรูปแบบการทดสอบ ควรมีแบบบันทึกการทดสอบ
น�ำแบบวัดทักษะฟุตซอล ไปใช้ทดลองใช้กบั นักเรียนทีไ่ ม่ใช่
กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียน
บ้านหันวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ�ำนวน 29 คน แล้วน�ำคะแนน
ทีไ่ ด้ในแต่ละแบบทดสอบมาหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู ร
สหสัมพันธ์แบบเพียสันธ์ ได้ค่าความเชื่อมั่น ดังนี้
- แบบวัดทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 		
มีค่าความเชื่อมั่น .92
- แบบวัดทักษะการส่งลูกด้วยหลังเท้า		
มีค่าความเชื่อมั่น .80
- แบบวัดทักษะความแม่นย�ำในการส่งลูกบอล		
มีค่าความเชื่อมั่น .86
- แบบวัดทักษะการใช้เท้าส่งและรับบอลแบบคู่		
มีค่าความเชื่อมั่น .89
- แบบวัดทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลซิกแซก ไปกลับ มีค่าความเชื่อมั่น .83
- แบบวัดทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลซิกแซกและ
ตรง มีค่าความเชื่อมั่น .92
- แบบวัดทักษะการยิงประตูฟุตซอลแบบอิสระ		
มีค่าความเชื่อมั่น .88
- แบบวัดทักษะการยิงประตูฟุตซอลด้วยหลังเท้า
ตามจุดที่ก�ำหนด มีค่าความเชื่อมั่น .94
4. แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอล
มีลักษณะเป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จ�ำนวน 30 ข้อ ค่า p มีค่าตั้งแต่ 0.21– 0.72 และ ค่า r
มีคา่ ตัง้ แต่ 0.23–0.81 ค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู ร Lovett
ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94
5. แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี อ่ การจัดการเรียน
รู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ หาค่าอ�ำนาจจ�ำแนกของข้อค�ำถาม
(Item total Correlation) มีค่าตั้งแต่ 0.534 ถึง 0.846
และหาค่าความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู ร สัมประสิทธิแ์ อลฟ่าของ
ครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เตรียมสถานทีใ่ นการฝึกทักษะการเล่นฟุตซอล
การทดสอบทั ก ษะการเล่ น ฟุ ต ซอล และการทดสอบ
สมรรถภาพของนักเรียน เพื่อให้การด�ำเนินการทดลอง มี
ความปลอดภัย
2. ด�ำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ทดสอบทักษะ
การเล่นฟุตซอล และทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬา
ฟุตซอล กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้แบบฝึก ระหว่าง
วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2559
3. ด�ำเนินการฝึกทักษะการเล่นฟุตซอลตามแบบ
ฝึกทั้ง 30 แบบฝึก ประกอบด้วย
		
3.1 ด�ำเนินการใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอล
วันละ 1 แบบฝึก ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 15.30
ถึง 16.30 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ รวม 30 ครั้ง เริ่มจัด
กิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2559 ถึงวันที่ 11
สิงหาคม 2559 ใช้เวลาในการทดลองวันละ 1 ชั่วโมง
		
3.2 ด�ำเนินการใช้แบบฝึกทักษะฟุตซอล
วันละ 2 แบบฝึก ในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตัง้ แต่เวลา 15.30
ถึง 16.30 โดยใช้รูปแบบการฝึก 2 แบบฝึก ในเวลา 1
ชั่วโมง รวม 15 ครั้ง เริ่มจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 15
สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2559 โดยด�ำเนิน
การฝึกทักษะการเล่นฟุตซอล ตามโปรแกรมการฝึก 		
4. หลังจากใช้แบบฝึกแล้ว ด�ำเนินการทดสอบ
ความรูแ้ ละทดสอบทักษะการเล่นฟุตซอล พร้อมทัง้ ให้กลุม่
ตัวอย่างท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึก
ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2559

สรุปผลการศึกษา
1. ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลมีประสิทธิภาพ E1/E2
เท่ากับ 84.04/84.83 แสดงให้เห็นว่า ค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล
ระหว่ า งการฝึ ก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 84.04 (E 1) และค่ า
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ชุดฝึก
ทักษะกีฬาฟุตซอลหลังการฝึก คิดเป็นร้อยละ 84.83 (E2)
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะฟุตซอลก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ พบว่า หลังจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะแล้ว กลุ่มตัวอย่างมี
ทักษะฟุตซอลทั้ง 8 ทักษะ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกทักษะ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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โดยมีรายละเอียดผลการทดสอบ ดังนี้
		
2.1 ค่าเฉลี่ยทักษะการส่งลูกบอลด้วย
ข้างเท้าด้านในของกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ชุดฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 12.90 ครั้งต่อ 20 วินาที และ
หลังจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะ แล้วมีคา่ เฉลีย่
16.80 ครั้งต่อ 20 วินาที
		
2.2 ค่าเฉลีย่ ทักษะการส่งลูกด้วยหลังเท้า
ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชุดฝึกทักษะ
มีค่าเท่ากับ 12.03 ครั้งต่อ 20 วินาที และหลังจากการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะ แล้วมีคา่ เฉลีย่ 15.07 ครัง้
ต่อ 20 วินาที
		
2.3 ค่าเฉลี่ยทักษะความแม่นย�ำในการ
ส่งลูกบอลของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ
ฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 9.27 ครั้ง และหลังจากการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ แล้วมีค่าเฉลี่ย 13.30 ครั้ง (เต็ม
15 คะแนน)
		
2.4 ค่าเฉลี่ยทักษะการใช้เท้าส่งและรับ
บอลแบบคู่ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทักษะ มีคา่ เท่ากับ 11.90 ครัง้ ต่อ 30 วินาที และหลัง
จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ แล้วมีค่าเฉลี่ย
15.40 ครั้งต่อ 30
		
2.5 ค่าเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล
ซิกแซก ไป-กลับ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 13.52 วินาที และหลังจาก
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะแล้วมีคา่ เฉลี่ย 11.05
วินาที
		
2.6 ค่าเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล
ซิกแซกและตรงของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดย
ใช้ชุดฝึกทักษะ มีค่าเท่ากับ 14.53 วินาที และหลังจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะแล้วมีค่าเฉลี่ย 11.40
วินาที
		
2.7 ค่าเฉลี่ยทักษะการยิงประตูฟุตซอล
แบบอิสระของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ
ฝึกทักษะมีค่าเท่ากับ 12.53 คะแนน และหลังจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ แล้วมีค่าเฉลี่ย 17.43
คะแนน (เต็ม 30 คะแนน)
		
2.8 ค่าเฉลี่ยทักษะการยิงประตูฟุตซอ
ลด้วยหลังเท้าตามจุดที่ก�ำหนดของกลุ่มตัวอย่างก่อนการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะมีคา่ เท่ากับ 7.30 คะแนน
และหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะแล้วมีค่า
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เฉลี่ย 11.70 คะแนน (เต็ม 15 คะแนน)
3. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬาฟุตซอล ของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการจัดการเรียน
รูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะและหลังการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึก
ทักษะพบว่า ก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะกลุม่
ตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 15.50 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.22 และหลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทักษะ แล้วท�ำคะแนนเฉลีย่ ได้ 24.23 คะแนน ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.06 และจากการทดสอบทางสถิติ สรุป
ได้ว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะแล้ว
กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุตซอล สูงกว่า
ก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะอย่างมี นัยส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะ โดยภาพรวมเท่ากับ 4.41
อยูใ่ นระดับมาก โดยรายการประเมินทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงทีส่ ดุ คือ
นักเรียนมีความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานในการเล่นฟุตซอล รอง
ลงมาคือ นักเรียนแสวงหาความรู้และวิธีการในการฝึกให้มี
ประสิทธิภาพ และ นักเรียนมีความสามัคคีในหมูค่ ณะ ตาม
ล�ำดับ

อภิปรายผล
1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะฟุต
ซอล และเปรียบเทียบทักษะฟุตซอลของนักเรียนก่อนและ
หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
		
จากผลการศึกษาที่พบว่า ชุดฝึกทักษะ
กีฬาฟุตซอลมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 84.04/84.83
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ และยังพบว่า หลังจากการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทักษะ
ฟุตซอลทัง้ 8 ทักษะ สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ
ฝึกทักษะอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1)
ทักษะการส่งลูกด้วยข้างเท้าด้านใน 2) ทักษะการส่งลูกด้วย
หลังเท้า 3) ทักษะความแม่นย�ำในการส่งลูกบอล 4) ทักษะ
การใช้เท้าส่งและรับบอลแบบคู่ 5) ทักษะการเลี้ยงลูกฟุต
ซอลซิกแซก ไป-กลับ 6) ทักษะการเลีย้ งลูกฟุตซอลซิกแซก
และตรง 7) ทักษะการยิงประตูฟตุ ซอลแบบอิสระ 8) ทักษะ
การยิงประตูฟตุ ซอลด้วยหลังเท้าตามจุดทีก่ �ำหนด แสดงให้
เห็นว่าชุดฝึกทักษะฟุตซอล ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น สามารถ
พัฒนาความสามารถของนักเรียนได้ เนื่องจากเป็นแบบฝึก
ที่ เน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างแท้จริง นักเรียนเกิด
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ความสนุกสนานกับการฝึกทักษะ เกิดการเรียนรู้จากรูป
แบบการฝึกที่ถูกต้อง นอกจากนี้ในการฝึกแต่ละครั้งนั้น มี
การฝึกตามขั้นตอนและหลักการฝึก ได้แก่ การอบอุ่น
ร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการฝึก การฝึกทักษะฟุตซอล จากทักษะพื้นฐานไปสู่
การฝึกทักษะเฉพาะ และการคลายกล้ามเนื้อ สอดคล้อง
กับหลักการฝึกทักษะของ ชูศักดิ์ เวชแพศย์ และกันยา
ปาละวิวธั น์ (2546) ทีไ่ ด้กล่าวถึงขัน้ ตอนของการฝึกทักษะ
ที่ดีว่าต้องประกอบด้วยขั้นตอนการอบอุ่นร่างกาย การยืด
เหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกทักษะพื้นฐานและทักษะเฉพาะ
		
ชุดฝึกทักษะฟุตซอลที่ได้ส ร้างขึ้นนี้ มี
ทั้งหมด 30 แบบฝึก ด�ำเนินการฝึก วันละ 1 ชั่วโมง เป็น
เวลา 45 วัน มีรูปแบบการฝึกจากทักษะที่ง่าย ซึ่งเป็น
ทักษะพื้นฐาน ไปสู่ทักษะที่ยากขึ้น ท�ำให้นักเรียนมีการ
เปลีย่ นแปลงของทักษะฟุตซอลในทางทีด่ ขี นึ้ สอดคล้องกับ
หลักการฝึกส�ำหรับนักกีฬาทีก่ ล่าวไว้โดย สุจนิ รัตน์ โกวิทย์
ศิริกุล (2537) ที่กล่าวว่า ระยะเวลาในการฝึกแต่ละวัน
ส�ำหรับนักกีฬาโดยทั่วไป ควรฝึก 1- 2 ชั่วโมง และต้อง
ค�ำนึงถึงความพร้อมของนักกีฬาเป็นส�ำคัญ ถ้าฝึกมากหรือ
นานเกินไปจะท�ำให้รา่ งกายทรุดโทรมหรือบาดเจ็บได้ และ
ยังสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับระยะเวลาในการฝึก
ของ โรส ( Ross, 1970 อ้างถึงใน วันชัย บุญรอด,
2538) ที่กล่าวว่า ระยะเวลาในการฝึกและความหนักเบา
ของกิจกรรม ช่วงของการฝึก 6 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน
ก็ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงได้ และสอดคล้องกับ สุจนิ รัตน
โกวิทยศิริกุล (2537) กลาวไววา การจัดกิจกรรมการออ
กกําลังกายจะตองสรางโปรแกรมใหตรงจุดประสงคที่ตอง
การจะสราง เชน การสรางโปรแกรมการฝกความเร็ว หรือ
โปรแกรมการสรางทักษะก็จะเปน โปรแกรมที่จะพัฒนา
ความสามารถทักษะนั้นไดจริงและประทุม มวงมี (2547)
กลาวไวว า กีฬาแตล ะประเภทตอ งการสมรรถภาพทางกาย
มากน  อ ยแตกตางกั น ผู  ฝ  ก สอนต  อ งเลื อ กสมรรถภาพ
ทางกายใหตรงกับความตองการของกีฬาโดยยึดหลักการ
ฝกแบบหนักสลับเบา
นอกจากนี้ ทักษะฟุตซอลทั้ง 8 ดานดังกลาว เปน
ผลมาจากการบูรณาการดานเทคนิคของการเคลื่อนไหวเฉ
พาะสวนของรางกายที่ใชกับลูกบอล รวมกับสมรรถภาพ
ทางกายที่เกี่ยวของกับการเลน เชน ความแข็งแรง ความ
ทนทานและความคลองแคลววองไวของกลามเนือ้ ขาและ
สะโพก และระบบหมุ น เวี ย นโลหิ ต ซึ่ ง สอดคล อ ง กั บ
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ชูศักดิ์ เวชแพศย และกันยา ปาละวิวัธน์ (2546) ไดกลาว
ไววา หลักการฝกทักษะ (Skill) เปนความสามารถในการ
กระทําการเคลื่อนไหวเฉพาะอยางหรือหลาย ๆ อยาง
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพ และเรียบรอย เปนความ
สามารถในการใชกลามเนื้อที่ถูกตองในเวลาที่ถูกตองโด
ยการใชแ รงทีจ่ ําเปน เพือ่ ทีจ่ ะเคลือ่ นไหวตามความตองการ
ตามลําดับเวลาและจังหวะที่ถูกตอง เชนเดียวกับ ศิริรัตน
หิรัญรัตน (2539) ที่กลาวไววา การฝกซอมที่มีการกําหนด
ความหนักเบา ทีเ่ หมาะสมจะชว ยพัฒนาการเคลือ่ นไหวและ
ระบบการทํางานของอวัยวะตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพเพิ่ม
ขึน้ ” และสอดคลอ งกับ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ทีก่ ลาว
ไววา นักกีฬาผูที่มีสมรรถภาพทางกายดีจะแสดงความ
สามารถในการเลนกีฬาออกมาไดดมี คี ณ
ุ ภาพเนือ่ งจากการ
มีสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณระบบและอวัยวะตาง ๆ
ภายในรางกายปฏิบัติงานไดดีมีประสิทธิภาพทั้งระบบ
หายใจและการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจระบบประสาท
ระบบยอ ยอาหาร การขับถายและระบบตอมไรทอ ซึง่ ระบบ
ตาง ๆ เหลานี้ทํางานประสานกันอยางกลมกลืน
นอกจากนี้ผลการศึกษาที่ได้ยังสอดคล้องกับผล
การวิจยั ของ ภาณุมาศ หอมกลิน่ (2559:87) ทีไ่ ด้พฒ
ั นาการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมทีเ่ น้นทักษะปฏิบตั ิ
เรื่องทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล ส�ำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 18 คน ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ�ำเภอ
ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัย พบว่า การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานการเรียนฟุตบอล โดยใช้ชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ที่ เ น้ น ทั ก ษะปฏิ บั ติ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เท่ากับ 75.22/74.72 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
ทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลมีคะแนนเฉลี่ยทักษะปฏิบัติ
การเล่นฟุตบอลคิดเป็นร้อยละ 74.72 และนักเรียนที่มี
คะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจานวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.78 ของนักเรียนทั้งหมด 18 คน และนักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และสอดคล้องกับผลการศึกษาของราชิต ศักดิ์วิเศษ
(2556 : 27) ที่ได้ด�ำเนินการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึก
ทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปรียบ
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เทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
บ้านนาน้อย จ�ำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึก
ทักษะกีฬาฟุตซอลมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.80/85.33
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความ
พึงพอใจของนักเรียน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.69 อยูใ่ นมากทีส่ ดุ
และยั ง ยั ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ วิ ช าญ
เทิดพาณิชย์ (2559) ได้สร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการ
ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน ของนักกีฬาฟุตซอล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
ชุดกิจกรรมทีเ่ น้นทักษะ ปฏิบตั ิ เรือ่ งทักษะพืน้ ฐานการเล่น
ฟุ ต ซอล กลุ ่ ม เป้ า หมายคื อ นั ก กี ฬ าฟุ ต ซอลวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน
12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบฝึกเกี่ยวกับ
ทักษะการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในจ�ำนวน 4 แบบ
ฝึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาร้อยละของจ�ำนวนนักกีฬาที่
ผ่ า เกณฑ์ ผลการวิ จั ย พบว่ า ทั ก ษะที่ 1 การส่ ง ลู ก
ฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในแบบกระทบผนัง ทักษะที่ 2
การส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน แบบสลับแถว ทักษะ
ที่ 3 การส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในแบบ 6 จุด
สลับที่ และ ทักษะที่ 4 การส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้าน
ในแบบเคลือ่ นที่ พบว่านักเรียนทีป่ ฏิบตั ผิ า่ นเกณฑ์ จ�ำนวน
12 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่พบผูป้ ฏิบตั ไิ ม่ผา่ นเกณฑ์
2. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬาฟุตซอล
จากผลการศึกษาที่พบว่า ก่อนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ชุดฝึกทักษะกลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ย 15.50
คะแนน หลังจากการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะแล้ว
ท�ำคะแนนเฉลี่ยได้ 24.23 คะแนน และจากการทดสอบ
ทางสถิติ สรุปได้ว่า หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึก
ทักษะแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เกี่ยวกับการเล่นกีฬาฟุต
ซอล สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะ อย่าง
มี นัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้ เป็นผลเนื่อง
มาจาก ในขณะที่ผู้ศึกษาฝึกทักษะตามแบบฝึกแต่ละแบบ
ฝึกนั้น ได้สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมา
กติกา เทคนิคการเล่น ความส�ำคัญของสมรรถภาพของ
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ร่างกาย ความส�ำคัญของการ อบอุน่ ร่างกาย การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อ ท�ำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ การได้ฟังบ่อย ๆ
และได้ฝึกปฏิบัติจริง ท�ำให้สามารถจดจ�ำความรู้เกี่ยวกับ
การเล่นกีฬาฟุตซอล ส่งผลให้คะแนนจากการทดสอบวัด
ความรูเ้ กีย่ วกับกีฬาฟุตซอลสูงขึน้ สอดคล้องกับผลการวิจยั
ของณัฐพล ค�ำแหง (2559) ได้ด�ำเนินการศึกษาและพัฒนา
ทักษะความสามารถในการยิงประตูด้วยหัวรองเท้าของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเปรียบเทียบผลการฝึกการยิงประตู
ด้วยหัวรองเท้าระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช่ในการวิจัยเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สถาบัน
การพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร จ�ำนวน 30 คน โดยเลือก
ตามความสมัครใจของนักศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็น แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน แบบ
ทดสอบทักษะและแบบประเมินคุณภาพแบบฝึกทักษะกีฬา
ฟุตซอล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ ค่าร้อละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน และค่า t-test ผลการวิจยั พบว่า 1) นักเรียน
มีความสามารถในการยิงประตูด้วยหัวรองเท้าโดยเท่ากับ
19.66 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 98.33 2) การพัฒนาทักษะ
การยิงประตูด้วยหัวรองเท้ามีความก้าวหน้า เท่ากับ 3
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15 และ 3) ผลการเปรียบเทียบ
ทักษะการยิงประตูดว้ ยหัวรองเท้าทดสอบก่อนฝึก โดยเฉลีย่
เท่ากับ 15.66 คะแนน ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.08
ทดสอบหลังฝึก โดยเฉลีย่ เท่ากับ 19.66 คะแนน ส่วนเบีย่ ง
เบนมาตรฐาน เท่ากับ .57 สรุปว่าคะแนนผลการทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของราชิต ศักดิ์วิเศษ
(2556 : 27) ที่ได้ด�ำเนินการศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึก
ทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษาส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปรียบ
เทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและ ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุม่
สาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นี้ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียน
บ้านนาน้อย จ�ำนวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดฝึก
ทักษะกีฬาฟุตซอลมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.80/85.33
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ประวิทย์ นิสงั รัมย์ (2550)
ที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ส�ำหรับ
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นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 21 แบบฝึก พบว่า ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการทดสอบความรู้
พื้นฐานกีฬาฟุตซอล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ วิชาญ เทิดพาณิชย์ (2559) ที่ได้สร้างแบบฝึกเพื่อ
พัฒนาทักษะการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในของ
นักกีฬาฟุตซอลวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ กิจกรรมทีเ่ น้นทักษะ ปฏิบตั ิ เรือ่ งทักษะ
พื้นฐานการเล่นฟุตซอล กลุ่มเป้าหมายคือ นักกีฬาฟุตซอล
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ จังหวัดเชียงใหม่
จ�ำนวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบฝึก
เกีย่ วกับทักษะการส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในจ�ำนวน
4 แบบฝึก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาร้อยละของจ�ำนวนนักกีฬา
ที่ผ่าเกณฑ์ ผลการวิจัย พบว่า ทักษะที่ 1 การส่งลูก
ฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในแบบกระทบผนัง ทักษะที่ 2 การ
ส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านใน แบบสลับแถว ทักษะที่ 3
การส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในแบบ 6 จุด สลับที่ และ
ทักษะที่ 4 การส่งลูกฟุตซอลด้วยข้างเท้าด้านในแบบ
เคลื่อนที่ พบว่านักเรียนที่ปฏิบัติผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 100 และไม่พบผู้ปฏิบัติไม่ผ่านเกณฑ์
3. ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
ชุดฝึกทักษะ
จากผลการศึกษาทีพ่ บว่า นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหันวิทยา มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้ชดุ ฝึกทักษะโดยรวม เท่ากับ 4.41
ซึง่ อยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ
ที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ จากชุดฝึกที่
ผูศ้ กึ ษาสร้างขึน้ ซึง่ เป็นชุดฝึกทีม่ ลี กั ษณะแปลกใหม่ มีความ
หลากหลายของการฝึก ท�ำให้นักเรียนฝึกทักษะจากการได้
เล่น และเกิดความสนุกสนานจากการฝึกทักษะทีไ่ ด้ก�ำหนด
ไว้ในแต่ละชุดฝึก ส่งผลให้นกั เรียนได้รบั ความรู้ และพัฒนา
ทักษะฟุตซอลด้านต่าง ๆ ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ในขณะที่ร่วม
กันฝึกทักษะฟุตซอลในแต่ละวันนั้น นักเรียนจะมีการสร้าง
สัมพันธภาพทีด่ กี บั บุคคลอืน่ ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุม่
เพื่อน มีความขยัน มุ่งมั่น อดทน และตั้งใจในการฝึกซ้อม
แม้ว่าการฝึกในแต่ละแบบฝึกต้องใช้พลังกายพลังใจในการ
ฝึกมากพอสมควร ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ราชิต ศักดิ์วิเศษ (2556 : 27) ที่ได้ด�ำเนินการศึกษา
ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล กลุ่มสาระ
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1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการศึกษาไปใช้
		
1.1 ครูผู้สอนสามารถน�ำชุดฝึกทักษะ
ฟุตซอล แบบวัดทักษะฟุตซอลที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัด
โปรแกรมการฝึกกับนักเรียนในระดับชั้นอื่น ๆ ได้ โดยจัด
ตารางการฝึกทักษะให้เหมาะสม
		
1.2 เมื่อต้องการน�ำชุดฝึกทักษะไปใช้
สามารถปรับปรุงหรือดัดแปลงรูปแบบการฝึกให้แปลกใหม่
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจ
และกระตือรือร้นในการฝึก
		
1.3 ควรมีการสอดแทรกเกมการแข่งขัน
เข้ามาในแต่ละแบบฝึกเพือ่ ให้เด็กเกิดความสนุกสนาน และ
เรียนรู้ทักษะจากการเล่น
2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
		
1.1 ควรมีการสร้างชุดฝึกทักษะฟุตซอล
พร้อมทั้ง ฝึกระบบการเล่น เทคนิคการรุกและรับแบบต่าง
ๆ เพื่อใช้ในการแข่งขันจริงได้
		
1.2 ควรมี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาชุ ด ฝึ ก
ทักษะฟุตซอลกับนักเรียนระดับชัน้ อืน่ ๆ โดยใช้กระบวนการ
ข้อเสนอแนะ
วิจยั และการฝึกทักษะทีห่ ลากหลาย เช่น การเล่นระบบทีม
จากกระบวนการด�ำเนินงาน และผลการศึกษาใน 		
1.3 ควรมีการพัฒนารูปแบบการฝึ ก
ครัง้ นี้ มีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ ทักษะฟุตซอลที่มีความเหมาะสมกับเพศหญิง
ต่อผู้ศึกษาหรือผู้สนใจ เพื่อน�ำรูปแบบไปใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการ
ศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้
การเรียนรูส้ ขุ ศึกษาและพลศึกษาส�ำหรับนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยชุดฝึกทักษะ
กี ฬ าฟุ ต ซอล ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ชุ ด ฝึ ก ทั ก ษะกี ฬ า
ฟุตซอลมีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.80/85.33 2) ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 อยู่ในระดับมากที่สุด
จากการฝึ ก ที่ ใ ช้ ร ะยะเวลา 9 สั ป ดาห์ ท�ำให้
นักเรียนได้เรียนรูแ้ ละฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จะเห็น
ได้จากการช่วยกันเก็บอุปกรณ์การฝึก เป็นการฝึกความมี
วินยั เพือ่ น�ำไปใช้ในการด�ำรงชีวติ ต่อไปในอนาคต นอกจาก
นีย้ งั ท�ำให้นกั เรียนทุกคนเป็นผูม้ สี ขุ ภาพแข็งแรง ทัง้ ร่างกาย
และจิตใจ ชื่นชมกับความสามารถของตนเองที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเกิด
คุณค่า พัฒนาทักษะและความรู้ในการเล่นกีฬาฟุตซอล
พร้อมที่จะน�ำไปเผยแพร่สู่บุคคลอื่นต่อไป
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