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The purposes of this study were: 1) to compare the average score of safety in soccer
skills of an experimental student group and a control group before and after implementation,
and 2) to compare the average score of safety in soccer skills between the experimental group
students and the control group students before and after implementation. The research is
designed by using quasi-experimental research. The sample included 64 students from the sixth
grade of School in Nakhon Pathom. Thirty-two students were assigned to the experimental group
to study under the physical education learning management using simulation for safety in soccer
skills while the other 32 students in the control group were assigned to study with conventional
physical education teaching methods. The research instruments were comprised of eight learning
activity plans using the physical education learning management using simulation for safety in
soccer skills, The ball stopping skill test, The ball dribbling skill test, The ball heading skill
test and The heading jumping skill test and Observation practice for safety in soccer test. The
data were analyzed by mean, standard deviation and t-test.
The research findings were as follows;
1) The average score of safety in soccer skills of an experimental student group
after were higher than before implementation with statistically significant at .05 level of
significance.
2) The average score of safety in soccer skills before implementation between
experimental group students and controlled group students were not any significant differences
in stopping a ball skill, dribbling skill, heading and jump – heading skill at .05 level of significance.
The average score of safety in soccer skills after implementation the
experimental group students were higher than controlled group students statistically significant at
.05 level of significance.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงศึกษาธิก าร (2551) ได้ใช้หลัก สูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ซึ่งกาหนดให้ผู้เรียนพึงมี ทั้งด้าน คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่า
ของตนเอง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกาลังกาย ซึ่ง ช่วยให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะสาคัญในการใช้ ทักษะชีวิตนากระบวนการต่างๆ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิตประจาวัน และ
การอยูร่วมกันในสังคม ซึ่งวิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่พัฒนาด้านต่างๆ โดยใช้การเคลื่อนไหว กิจกรรมพล
ศึกษาและออกกาลังกายมาช่วยพัฒนาด้านต่างๆของผู้เรียนตามที่ วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) ได้กล่าว
ว่า วิชาพลศึกษาทาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเป็นคนที่ส มบูร ณ์ควบคู่กันไปด้วยได้ เปูาหมายในการสอนพลศึกษาจัดตาม
พัฒนาการตามช่วงวัยและมองถึงความแตกต่างกันของผู้เรียนตามระดับชั้นที่ทาการสอนให้เหมาะสม
ตามช่วงวัย
ในกระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กาหนดเกี่ยวกับหลักการในการเคลื่อนไหวพื้นฐานของ
ผู้เรียนระดับ ประถมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วงชั้นที่ 2 อยู่ในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ว่าต้องมี
ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐาน รู้หลักการเคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย เกม
การละเล่นพื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากล วิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือวิชาพลศึกษา ซึ่งมีการจัดกิจกรรม
ทางพลศึก ษา การเคลื่อ นไหวต่างๆ และออกกาลังกายที่ห ลากหลาย สิ่ง สาคัญอีก ทางหนึ่งคือการ
จัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาให้เหมาะสมตามช่วงวัยของผู้เรียนตามที่ วิทยา เลาหกุล (2545) ได้กล่าว
ว่าในเด็กช่วงอายุ 10-12 ปี สภาพร่างกายและจิตใจอาจจะเป็นปัญหากับเด็กในวัยนี้ เด็กวัยนี้ทุกคน
ล้วนแสดงออกในเกมการเล่น การออกกาลังกาย ความสามารถอย่างเต็มที่ ไม่กลัวการบาดเจ็บ ชอบ
ทากิจกรรมอย่างรวดเร็วไม่คานึงถึงความปลอดภัย ซึ่งในกีฬาฟุตบอลเป็นวิธีการออกกาลังกายอย่าง
หนึ่ง ในวิชาพลศึ ก ษาตามกระทรวงศึก ษาธิก ารได้ก าหนดให้มี ก ารเคลื่อนไหวพื้น ฐาน รู้ห ลัก การ
เคลื่อนไหวและสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย เกม การละเล่นพื้นเมือง กีฬาไทย กีฬาสากล
ซึ่งกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีการเคลื่อนไหวพื้นฐาน กิจกรรมการออกกาลังกาย และถือเป็น
กีฬาสากลที่ทั้งเด็กเยาวชนไทยและบุคคลทั่วไปนิยมอย่างมากตามที่ พงษ์เอก สุกใส (2548) กล่าวว่า
ในปัจจุบันกีฬาฟุตบอลได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในประเทศไทยและเป็ นที่นิยมมากในทั่วโลก
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และสอดคล้องกับ อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ (2555) ได้กล่าวว่า ฟุตบอลปัจจุบัน
เป็นกีฬาสากลทั้งแบบสมัครเล่นและแบบอาชีพอย่างสมบูรณ์
อย่างไรก็ตามกีฬาฟุ ตบอลต้องมีทั กษะที่ ดี สอดคล้องกับ ฟอง เกิดแก้ว (2520) ได้ก ล่าวว่า
การที่จะเล่นฟุตบอลให้ได้ดีและมีความสนุกสนานเพลิดเพลินจาเป็นต้องฝึกหัดให้เกิด "ทักษะ" ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่มีความสาคัญยิ่ง และสอดคล้องกับ ประโยค สุทธิสง่า (2524) ได้กล่าวว่า ทักษะพื้นฐานเป็น
องค์ประกอบแรกของการเล่นฟุตบอลจาเป็นต้องมีการฝึกทักษะต่างๆให้เกิดความชานาญและเข้าใจใน
หลักและวิธีการวิธี ทักษะกีฬาฟุตบอลประกอบด้วย ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล ทักษะการเลี้ยงลูก
ฟุตบอล และทั กษะการโหม่ งลูก ฟุตบอล เป็นต้น ซึ่ง สอดคล้องกับ อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา
ศิริรัตน์ไพบูลย์ (2555) ได้กล่าวไว้ว่า ทักษะกีฬาฟุตบอลมีความสาคัญยิ่ง กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาปะทะ
ชนิดหนึ่งที่มีความรุนแรงและเกิดการบาดเจ็บได้ง่าย หากกขาดทักษะในกีฬาฟุตบอล นักเรียนที่ไม่เคย
ได้รับการฝึกหัดการเล่นฟุตบอลมาก่อน เมื่อทาการเล่นการแข่งขันแล้วมักได้รับอุบัติเหตุและบาดเจ็บ
ได้ง่าย เนื่องจากไม่รู้หลักในการหลบหลีกหรือปูองกันตัวเอง ไม่รู้หลักในการทรงตัว เป็นต้น
ซึ่งทักษะกีฬาฟุตบอลในภาพรวมที่สาคัญมี 4 อย่าง ได้แก่ ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล ทักษะ
การเลี้ยงลูกฟุตบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกฟุตบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกฟุตบอล ล้วนเป็น
ทัก ษะพื้นฐาน ทั ก ษะต่างๆนี้ถ้าปฏิบัติได้ไม่ ถูกต้องส่ง ผลท าให้เ กิดความไม่ ป ลอดภัยและเกิ ดการ
บาดเจ็บในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้ เช่น ทักษะการโหม่งถ้าปฏิบัติไม่ถูกวิธีจะส่งผลโดยตรงกับสมอง
สอดคล้องกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง ใน สก็อตแลนด์ (University of Stirling, 2016 :
online) ที่พบว่า การทางานของสมองลดลงไปแม้เพียงแค่ครั้งเดียวที่โหม่งลูกฟุตบอล และสอดคล้อง
กับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยผู้วิจัยกาหนดขอบเขตในการถามสาหรับปัญหาในการสอนกีฬา
ฟุตบอลซึ่งครูพลศึกษาที่มีประสบการณ์ในการสอนกีฬาฟุตบอลอย่างน้อย 20 ปี ทั้ง 3 ท่าน วันที่ทา
การสัมภาษณ์ คือวันที่ 4 เมษายน, 17 เมษายน และ 25 เมษายน ในปีพ.ศ. 2560 กล่าวถึงปัญหาว่า
สาเหตุเพราะนักเรียนโหม่งลูกฟุตบอลผิดตาแหน่ง ทาให้เกิดการกระแทกที่รุนแรงจนทาให้ไม่อยากทา
การฝึกโหม่งลูกต่อ ยังเกิดผลเสียทาให้ไม่ได้เรียนรู้ทักษะการโหม่ง เมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้การ
โหม่ง ขณะการเล่นในกี ฬาฟุ ตบอลทาให้เกิ ดอันตรายยิ่ง ขึ้นอีกด้วย รวมทั้ งทัก ษะการหยุดลูกบอล
ถ้าหยุดลูกบอลไม่ได้จะทาให้มีความเสี่ยงผู้เล่นฝุายตรงข้ามเข้าแย่งได้จนเกิดการบาดเจ็บต่อมา และ
ทักษะในการเลี้ยงลูกบอลถ้ามีการเลี้ยงบอลที่ดีจะสามารถหลบหลีกผู้เล่นฝุายตรงข้ามได้ทาให้ไม่เกิด
ความเสี่ยงในการได้รับ การบาดเจ็บ ซึ่ง ถ้า มีก ารฝึก ทัก ษะดัง ที่ กล่าวมาข้างต้นที่ดี มี ความถูก ต้อง
ชานาญ จะทาให้เกิดความปลอดภัย และความสนุกสนานเพลิดเพลินในการเล่นกีฬาฟุตบอล
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อย่างไรก็ตามงานวิจัยในกีฬาฟุตบอลด้านทักษะถือว่ าเป็นด้านที่สาคัญ อันดับแรก แต่ยังไม่
พบประเด็นการฝึกทักษะที่เน้นด้านความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสิง่ สาคัญยิ่งสาหรับใน
การจะฝึกและการแข่งขันในกีฬาฟุตบอลที่เกิดความเสี่ยงที่เกิดการปะทะ จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า
งานวิจัยในกีฬาฟุตบอลแบ่งได้ 3 มิติหรือ 3 ด้าน เริ่มด้วยด้านที่หนึ่งด้านคุณค่า อ้างอิงจากงานวิจัย
ของ อภิวัฒน์ งั่วลาหิน (2553) : จักริน ด้วงคา (2554) : อดิศักดิ์ ดวงศรี (2554) ด้านที่สองคือด้าน
สมรรถภาพทางกาย อ้างอิงจากงานวิจัยของ รัฏชานนท์ แสนทวีสุข (2555) : วิศรุต ศรีแก้ว (2557) :
พลเอก สุภาสงวน (2558) และด้านทั ก ษะ อ้างอิง จากงานวิจัยของ นิพนธ์ จันทรมณี (2543) :
เกรียงไกร นาคเทวัญ (2550) : สุรเดช อธิคม (2550) : สุขสวัสดิ์ ชนะพาล (2550) : วิธวรรธน์ สีชื่น
(2554) : ธีรนัย มุงคุณคาขาว (2556) : ธรรมชาติ นาคะพันธ์ (2557)
จากงานวิจัยที่ผ่านมาทาให้เห็นการนาแบบฝึกมาใช้การฝึกปฏิบัติในกีฬา การฝึกจึงมี
ความจาเป็นในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น โดยวิธีการฝึกปฏิบัติทักษะที่ดีทาให้เกิดความ
ปลอดภัย จากการเล่ นกี ฬ าฟุ ตบอลได้ ทั้ ง นี้ จึง ควรจัด การเรี ยนรู้ โ ดยใช้ ส ถานการณ์จ าลองช่ ว ย
พัฒนาการเรียนการสอนพลศึกษาให้ดีขึ้น จึงเป็น กระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เ รียนได้ เห็น
สภาพการณ์จริงในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยมีการกาหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้
ฝึกการคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่ ผู้เรียนกาลังเผชิญอยู่ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์จาลองนี้จะช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดีและสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาการ
เรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัตดิ ้วยตนเอง ตามที่ สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา (2547), ดวงกมล หน่อแก้ว
(2558) และ ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ (2560) ได้อธิบายแนวคิดและหลักการที่อธิบายถึงในเรื่องความ
ปลอดภัยมีการจัดการเรียนการรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้จะเน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองเพราะเป็นการฝึกทางการแพทย์ต้องเน้นการปฏิบัติให้เกิดความ
ปลอดภัยเป็นพื้นฐาน จะเห็นได้ว่า การฝึกทักษะที่ดีทาให้เกิดความปลอดภัยในขณะทาการเล่นกีฬา
ฟุตบอล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่า จากเหตุผลดังกล่าว บุคคลทุกคนต้องออกกาลังกาย การออกกาลัง
กายมีความเกี่ยวข้องกับทางตรงกับวิชาพลศึกษาที่ต้องใช้การเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย และใช้
กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อสาหรับการออกกาลังกายในกีฬาฟุตบอลมีทักษะที่สาคัญ 4 ทักษะ ทักษะต่างๆนี้
ถ้าปฏิบัติได้ไม่ถูกต้องส่งผลทาให้เกิดความไม่ปลอดภัยและเกิดการบาดเจ็บในการเล่นกี ฬาฟุตบอลได้
ดัง นั้นสถานการณ์จาลองมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเกิ ดการถ่ายโยงการเรียนรู้ได้ดี และสามารถนาไปใช้
แก้ปัญหาการเรียนรู้ที่ผ่านการปฏิบัตดิ ้วยตนเอง จึงจาเป็นต้องจัดการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลองจะช่วยให้
ทักษะกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้นและมีความปลอดภัย
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คาถามการวิจัย
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองช่วยพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ได้หรือไม่และได้มากน้อยเพียงใด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองช่วยพัฒนาทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดย
(1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
(2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
สมมติฐานการวิจัย
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองที่มีผลต่อ
ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยส่งผลให้
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั กษะกี ฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลัง การทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ค่ าเฉลี่ ย ของคะแนนทั ก ษะกี ฬ าฟุ ตบอลเพื่อ ความปลอดภัย ก่ อ นการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และหลังการทดลองของนักเรียนกลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตการวิจัย
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
1.1 ประชากรที่ วิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 6
โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
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2. ตัวแปรที่ต้องการจะศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลอง
2.2 ตัวแปรตาม คือ ทักษะกีฬาฟุ ตบอลเพื่อความปลอดภัย ซึ่งประกอบไป
ด้วย ทักษะการหยุดลูกบอล, ทั กษะการเลี้ยงลูกบอล ทัก ษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการ
กระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการฝึก 8 สัปดาห์ๆ ละ 1 วัน วันละ 1 คาบ (50 นาที)
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
1. การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลอง หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยการจัดสถานการณ์และสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงสภาพการณ์จริงในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดย
เน้นการให้นักเรียนแสดงบทบาทและสามารถคิดตัดสินใจในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่ตนกาลัง
เผชิญอยู่ และทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไปโดยคานึงถึงใน
เรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติ ซึ่งจะสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาเป็นการนาเอา
กิจกรรมการออกกาลังกายและการเล่นกีฬาเป็นสื่อกลางของการเรียนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมใน
การการปฏิ บัติ กิ จ กรรมจริง โดยมี ขั้ นตอนในการปฏิ บัติ ดัง นี้ 1.ขั้น เตรี ยมการ, 2.ขั้น นาเสนอ
สถานการณ์จ าลองและแนวทางปฏิบั ติ , 3.ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เ รียน สิ่ง ที่ เ สริม ในขั้น นี้
4.ขั้นสาธิตการปฏิบัติ การจัดประสบการณ์ (Experience), การปฏิบัติ (Practice), 5.ขั้นอภิปราย
6.ขั้นสรุปและประเมินผล ขั้นที่ 1-6 เน้นในเรื่องความปลอดภัย (Safety), สิ่งที่ได้รับ (Benefits)
2. ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หมายถึง ทักษะที่ควรฝึกฝนเพื่อปูองกัน
การบาดเจ็บให้มีความปลอดภัย ประกอบไปด้วยทัก ษะการหยุดลูก บอล โดยการหยุดลูก กระดอน
ใช้เท้าในการหยุดลูกบอล แบ่งทักษะย่อยดังนี้ 1) หยุดลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน, ทักษะการเลี้ยง
ลูกบอล แบ่งทักษะย่อยดังนี้ 1) การเลี้ยงลูกบอลด้วยด้วยหลังเท้า และทักษะการโหม่งลูก แบ่งทักษะ
ย่อยดังนี้ 1) การยืนโหม่งลูกบอล, 2) การกระโดดโหม่งลูกบอล เพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
ซึ่งจากการวิเคราะห์ทกั ษะดังกล่าวจะมีความเสีย่ งทีเ่ กิดการบาดเจ็บได้จึงต้องเน้นการจัดการเรียนรูท้ ี่มี
การฝึกปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักการฝึกทักษะเพื่อการปฏิบัติในทักษะนั้นเกิดความปลอดภัยทั้งขณะใน
การฝึกและการแข่งขันในสถานการณ์จริง ซึ่งสามารถวัดได้จากแบบวัดทักษะทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพื่อเน้นการฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่สาคัญจาเป็นอย่างยิ่งในการฝึกให้เกิดทักษะที่ดีและมีความ
ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎ กติกา และบทบาทที่ดีในการเล่นกีฬาฟุตบอล
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3. นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย หมายถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน
สังกัดโรงเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ประโยชนที่ได้รับจากการวิจัย
1) เพื่อให้ได้ทราบถึงผลการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
2) ได้แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาที่ใช้สถานการณ์จาลองเพื่อให้ปฏิบัตทิ ักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองทีม่ ีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย งานวิจัยนี้ได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
และ งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องโดยมีเนื้อหาครอบคลุมในด้านต่างๆ และมีการสรุปวิเคราะห์ สังเคราะห์
งานวิจัยในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1.การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
1.1) แนวคิด ปรัชญา และหลักการพลศึกษา
1.2) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ระดับประถมศึกษา
1.3) การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาระดับประถมศึกษา
1.4) การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
1.5) การพัฒนาทักษะการหยุดลูกฟุตบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะการ
โหม่งในกีฬาฟุตบอลและการวัดทักษะ
1.6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในกีฬาฟุตบอล
2. การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองในกีฬาฟุตบอล
2.1) ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
2.2) ลักษณะของสถานการณ์จาลอง
2.3) ขั้นตอนในการออกแบบสถานการณ์จาลอง
2.4) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
2.5) ประโยชน์ของการใช้สถานการณ์จาลอง
2.6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
3. ความปลอดภัยทางการกีฬาและพลศึกษา
3.1) ความหมายของความปลอดภัย
3.2) การปูองกันการบาดเจ็บโปรแกรมพลศึกษาและการกีฬาในโรงเรียน
3.3) หลักการสร้างความปลอดภัยในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
3.4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางการกีฬาและพลศึกษา
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
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1.การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
1.1) แนวคิด ปรัชญา และหลักการพลศึกษา
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) กล่าวว่า ปรัชญาการพลศึกษา หมายถึงค่านิยม หลักการ
วิธีก ารและทฤษฎีต่างๆ ทางการพลศึก ษาที่ได้ผ่านการวิเ คราะห์ การทดลอง การพิสูจ น์ และการ
กลั่นกรองพิจารณาด้วยเหตุผลอย่างละเอียดถี่ถ้วนเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสามารถนามาใช้เป็น
แนวทางในการจัดและดาเนินการ ตลอดจนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาในโรงเรียนให้เกิดผลดีและ
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ปรัชญาการพลศึกษาจึงถือว่าเป็นปรัชญาประยุกต์สาขาหนึ่ง เพราะเป็นปรัชญา
ที่เริ่มมาจากความอยากรู้อยากเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับพลศึกษาตลอดจนความพยายามที่จะนาแนวคิด
ทางปรัชญามาวิเคราะห์ ความรู้ต่างๆ ทางพลศึก ษาให้มีความหมายและมี ความเข้าใจในคุณค่าของ
พลศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งในแต่ละวิชาชีพนั้นย่อมมีความจาเป็นที่จะต้องมีหลักการและปรัชญาใน
การจัดและการดาเนินการสาหรับวิชาชีพของตนเองไว้โดยเฉพาะเพื่อเป็นแนวในการจัดการเรียนรู้
ทั้งนี้ปรัชญาของวิชาชีพนั้นเป็นค่านิยม หลักการหรือทฤษฎีที่ได้มีการทดลองและกลั่นกรองมาเป็น
อย่างดีแล้วว่า เป็นสิ่งที่สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้การจัดและการดาเนินการ
ของวิชาชีพนั้นเป็นผลดีและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ถ้าจะสรุปแล้วสามารถกล่าวได้ว่า คุณค่าและ
ประโยชน์ของการเรียนรู้พลศึกษาเกิดขึ้นจากการเข้าใจในหลักการและปรัชญาการพลศึกษาเป็นอย่าง
ดีและถูกต้อง
สรุป ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและปรัชญาการพลศึกษา เป็นเครื่องเพื่อช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถกาหนดทิศทางและแนวทางในการปฏิบัติงานในด้านพลศึกษาได้โดยถูกต้องและเป็น
ผลดีอย่างแท้จริง ได้แก่ เมื่อครูผู้สอนพลศึกษาจัดทาหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนในระดับใดระดับหนึ่งนั้น
ครูสามารถวางจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเพื่อให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้หรือมีพัฒนาการในด้านต่างๆ ที่
เป็นไปตามหลักการที่ถูกต้อง การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและ
ปรัชญาการพลศึก ษาเป็นอย่างดีจึงสามารถช่วยก าหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ เลือกกิจกรรม
วิธีการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดผลและการให้คะแนนผู้เรียนเป็นไปโดยถูกต้องและสอดคล้องกับ
หลักการและปรัชญาการพลศึกษาได้อย่างแท้จริง
1.2) สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาระดับ
ประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กล่าวว่า กลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษานั้นมีเปูาหมายมุง่ เน้นดังนี้
สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเปูาหมาย เพื่อการดารงสุขภาพ
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การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนสุขศึกษา
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
สุขภาพควบคู่กัน
พลศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช่กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม
และกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้ง
สมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา
สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา ประกอบด้วย
สาระที่ 1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ 1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของ
มนุษย์
สาระที่ 2 ชีวิตและครอบครัว
มาตรฐาน พ 2.1 เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมี
ทักษะในการดาเนินชีวิต
สาระที่ 3 การเคลือ่ นไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลือ่ นไหว กิจกรรมทางกาย การ
เล่นเกมและกีฬา
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกก าลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา
ปฏิบัติเป็นประจาอย่างสม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎกติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการ
แข่งขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพ และการปูองกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารง
สุขภาพ การปูองกันโรค และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
สาระที่ 5 ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ 5.1 ปูองกั นและหลีก เลี่ยงปัจ จัยเสี่ยง พฤติก รรมเสี่ยงต่อ
สุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติด และความรุนแรง
1.2.1) มาตรฐานการเรียนรูช้ ่วงชั้นที่ 2 (ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ได้กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้พลศึกษาในสาระที่ 3
การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล โดยมีมาตรฐานการเรียนรู้
ช่วงชั้นที่ 2 ดังนี้
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มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะในการเคลือ่ นไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
(1) แสดงทักษะการเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสาน
ได้ตามลาดับทัง้ แบบอยู่กับที่เคลื่อนที่ ใช้อุปกรณ์ประกอบ และการเคลือ่ นไหวประกอบเพลง
(2) จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลใน
การเคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูนวิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น
(3) เล่นกีฬาไทย กีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมได้อย่างละ 1 ชนิด
(4) ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุง เพิม่ พูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่น
กีฬา
(5) ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม แล้วนาความรู้และหลักการที่ได้
ไปใช้เป็นฐานการศึกษาหาความรูเ้ รื่องอื่น ๆ
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัตเิ ป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชมใน
สุนทรียภาพของการกีฬา
(1) อธิบายประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางกาย
และการสร้างเสริมบุคลิกภาพ
(2) เล่นเกม ที่ใช้ทักษะการวางแผน และสามารถเพิ่มพูนทักษะการออกกาลังกาย
และเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ
(3) เล่นกีฬาที่ตนเองชื่นชอบและสามารถประเมินทักษะการเล่นของตนเป็นประจา
(4) ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดยคานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
และผู้อื่น
(5) จาแนกกลวิธีการรุก การปูองกัน และนาไปใช้ในการเล่นกีฬา
(6) เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้าใจนักกีฬา
จากหลักการและโครงสร้างของหลักสูตร ในการจัดการเรียนการสอนพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2
นั้นต้องการสร้างลักษณะนิสัยให้เด็ก กล้าแสดงออก ยอมรับ ความสามารถของผู้อื่น และมีทั ก ษะ
พื้นฐานในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
1.3) การจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาระดับประถมศึกษา
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาระดับประถมศึกษาเป็นการนาเอากิจกรรมการออกกาลัง
กายและการเล่นกีฬาเป็นสื่อกลางของการเรียนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรมพลศึกษา
ต่างๆ การจัดการเรียนรู้พลศึกษานั้นควรจัดการเรียนรู้ให้ครบทั้ง 5 ขั้นคือ 1) ขั้นนา 2) ขั้นอธิบาย
และสาธิต 3) ขั้นปฏิบัติ 4) ขั้นนาไปใช้ 5) ขั้นสรุป เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ (วรศักดิ์ เพียรชอบ,
2527) และสอดคล้อ งกับ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่งชาติ (2545) ที่ก ล่าวว่า
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พลศึก ษาเป็นการศึก ษาเพื่ อ พัฒ นาจิตใจ ศีล ธรรม วัฒนาธรรมของบุคคลและเป็นการพัฒนาทาง
สติปั ญ ญา ความมุ่ ง มั่ น และความรู้สึก เป็นประโยชน์ ต่อ ผู้เ รี ยนมากยิ่ ง ขึ้น อี ก ทั้ ง พลศึ ก ษาเป็ น
การศึกษามีบทบาทสาคัญเป็นอย่างยิ่งในหลักสูตรการเรียนการสอนเนื่องจาก พลศึกษาเป็นวิชาที่จะ
ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา (Good,
1959) และสอดคล้องกับ (พินิจ อินตา, 2554)
วาสนา คุณาอภิสิท ธิ์ (2539) ที่ ก ล่าวถึง การจั ดการเรียนรู้พลศึกษา ว่า การสอน
พลศึกษา เป็นกระบวนการทางการศึกษาที่ช่วยเพิ่ม พูนพัฒนาทางร่างกายของมนุษย์ให้ดีขึ้น การ
เรียนรู้เพื่อให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออกกาลังกายที่ถูกต้อง รักในการออกกาลังกาย
สรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้พลศึกษาเป็นการนาเอากิจกรรมการออกกาลังกายและ
การเล่นกีฬาเป็นสื่อกลางของการเรียนโดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการการปฏิบัติกิจกรรมการออก
กาลังกายและการเล่นกีฬาต่างๆ เพื่อพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านทักษะ
การปฏิบัติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านเจตคติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้จ ากประสบการณ์ตรงโดย
ผู้เรียน ดังนั้นการเรียนรู้ในวิชาพลศึกษามุ่งเน้นพัฒนาให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้ง 5 ด้าน ทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สัง คม และสติปัญ ญา โดยใช้กิจ กรรมกีฬาและกิจ กรรมทางพลศึกษาเป็น
เครื่อ งมื อ ในการปฏิบัติ ซึ่ง มี ป ระโยคหนึ่ ง ที่ ท าให้เ ห็นซึ่ง ประโยชน์ของวิชาพลศึก ษาที่ ชัดเจนคื อ
พลศึกษาทาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ผ่านการจัดกิกจรรมทางพลศึกษาโดยใช้กีฬาประเภทต่างๆทั้งกีฬา
ไทยและกีฬาสากล ในกีฬาสากลที่ได้รับความนิยมและสนใจอย่างแพร่หลายคือกีฬาฟุตบอล
กี ฬ าฟุ ต บอลในรายวิ ชาพลศึก ษาใช้ กี ฬ าฟุ ต บอลน ามาใช้ใ นการจั ดการเรี ย นรู้
ซึ่ง อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ (2555) กล่าวว่า กีฬาฟุตบอลเพื่อการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตทาให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสาคัญ ประโยชน์ และคุณค่าของ
การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬา ซึ่งกีฬาจึงเป็นเครื่องมือที่สาคัญยิ่งในการเสริมสร้างให้ชีวิตมีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งสอดคล้องกับเปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพคนอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ที่กาหนดให้กระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ และศึกษาจากประสบการณ์ตลอดชีวิต
เพื่อสนองตอบต่อแนวคิดกระบวนการพัฒนาคนอย่างรอบด้าน ที่มุ่งพัฒนาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม
ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นการเตรียมพัฒ นาคุณภาพประชากรของ
ประเทศชาติให้มีศักยภาพและคุณภาพในการแข่งขัน และรวมถึงการมีทักษะพื้นฐานในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล เช่น การเดาะลูกบอล, การเตะลูกฟุตบอล, การหยุดลูกบอล, การเลี้ยงลูกบอล, การโหม่งลูก
บอล, การทุ่มลูกบอล และการเป็นผู้รักษาประตู โดยในกีฬาฟุตบอล ช่วยในการสร้างสรรค์ชีวิต ในแง่
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ของการจัดกิจกรรมการแข่งขันที่สร้างความรัก ความสามัคคี และความเข้าใจอันดีต่อกันของชุมชน
สังคม หรือประเทศชาติ ถือเป็นกีฬาที่สร้างความสุขและความเพลินเพลิดให้แก่ประชาชนทั้งในการ
ติดตามชมและเชียร์ส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมทางพลศึกษา รักในการออกกาลังกาย พลศึกษา
มุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการครบ 5 ด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
พลศึกษาทาคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์
1.4) การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
1.4.1) ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
ประโยค สุทธิสง่า (2524) ได้กล่าวถึงหลักการฝึกทักษะเบื้องต้นของฟุตบอลเป็นสิ่งสาคัญ
เพราะทักษะพื้นฐานเป็นองค์ประกอบแรกของการเล่นฟุตบอลจาเป็นต้องมีการฝึกทักษะต่างๆ ให้เกิด
ความชานาญ และเข้าใจในหลักและวิธีการ สามารถทาให้ผู้เล่นเล่นได้อย่างถูกวิธี ทักษะในการเล่น
ฟุตบอลประกอบด้วย การครอบครองลูกฟุตบอล (หยุด) การส่งลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล
การโหม่งลูกฟุตบอล
เชิดชัย โชครัตนชัย (2529) ได้กล่าวถึงทักษะเบือ้ งต้นของกีฬาฟุตบอลมีดงั นี้
1) การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล, 2) การบังคับลูกบอลในอากาศ (1. การเลี้ยงลูก
บอล(การเดาะ), 2. การหยุดลูกบอล), 3) การบังคับลูกบอลบนพื้นดิน (1. การเลี้ยงลูกบอล, 2. การ
หยุดลูกบอล), 4) การเตะ, 5) การโหม่ง และ 6) การทุ่ม
การฝึกทักษะเบื้องต้นของกีฬาฟุตบอลมีดังนี้ (สกายบุก๊ ส์, 2550)
1) การเตะลูกต่างๆ, 2) การหยุดลูกและการบังคับลูกในระดับและทิศทางต่างๆที่ต้องการ
3) การเลี้ยงลูก, 4) การส่งลูก, 5) การตัดลูกหรือการแย่งลูก, 6) การโหม่งลูก, 7) การทุม่ ลูก
และ 8) การเป็นผูร้ ักษาประตู
อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์ (2555) กล่าวว่า ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
ที่นิยมมีดังนี้
1) ทักษะการเตะลูกฟุตบอล (Kick a Ball Skill) หมายถึง ทักษะการเตะลูกฟุตบอล
เป็นพื้นฐานที่สาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งซึ่งนักกีฬาฟุตบอล ผูเ้ ล่นต้องศึกษาการเตะลูกบอลในตาแหน่ง
ต่างๆ ว่าจะต้องเตะอย่างไรจึงจะเหมาะสมและถูกต้องกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันวิธีเตะย่อม
แตกต่างกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นต้องแน่นอนและแม่นยา
2) ทักษะการหยุดลูกบอล หมายถึง (Stopping a Ball Skill) การที่ผู้เล่นใช้อวัยวะ
ส่วนต่างๆของร่างกายในการเล่นฟุตบอลยกเว้นอวัยวะบริเวณหัวไหล่ถึงมือ ในการบังคับลูกที่กลิ้งมา
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ระดับพื้นกระดอนมาหรือลอยมาในอากาศ ให้ลูกบอลหยุดในการครอบครองเพื่อที่จะดาเนินการเล่น
ไปได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
3) ทักษะการเลี้ยงลูกบอล (Dribbling Skill) หมายถึง การพาลูกบอลให้เคลื่อนที่ไป
บนพื้นสนาม การวิ่งเลี้ยงลูกการลากลูกติดเท้าไปข้างหน้า หรือการวิ่งควบคุมครอบครองลูกบอลไป
อย่างเชื่องช้า และสามารถควบคุมทิศทางให้เป็นไปตามที่ต้องการได้อย่างชานาญ
4) ทักษะการโหม่งลูกบอล (Heading) หมายถึง การเล่นลูกบอลด้วยศีรษะขณะที่
ลูกบอลกาลังลอยอยู่ในอากาศ โดยการใช้บริเวณหน้าผากเป็นที่สัมผัสลูกบอล (เพราะบริเวณหน้าผาก
นี้เป็นบริเวณที่แข็งมากเป็นกระดูกแผ่นเดียว) การโหม่งลูกบอลเป็นการเล่นที่ได้เปรียบมากกว่าการ
เล่นด้วยเท้า การโหม่งลูกบอลนั้นสามารถใช้ในการสกัดลูกอันตรายออกจากพื้นที่ หรือใช้สาหรับผ่าน
ลูกและยิงประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ทักษะการทุ่มลูกบอล (Throwing a ball) หมายถึง ตามกติกา เมื่อลูก บอลออก
ด้านข้างสนามหมดทั้งลูก ผู้เล่นฝุายตรงข้ามที่ไม่ได้ทาลูกบอลออกนอกสนาม จะได้เป็นฝุายเล่นลูกจาก
บริเวณด้านข้างสนาม โดยการใช้มือทุ่มลูกเข้าสนาม ณ จุดที่ลูกออก
ตารางที่ 1 ตารางสรุปการวิเคราะห์ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
หนังสือ
เอกสารประกอบการ
สอนกีฬาฟุตบอล 1

ฟุตบอล

ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
- การครอบครองลูกฟุตบอล (หยุด)
- การส่งลูกฟุตบอล
- การเลี้ยงลูกฟุตบอล
- การโหม่งลูกฟุตบอล
1. การสร้างความคุ้นเคยกับลูกบอล
2. การบังคับลูกบอลในอากาศ (2.1 การเลี้ยงลูก
บอล(การเดาะ), 2.2 การหยุดลูกบอล
3. การบังคับลูกบอลบนพื้นดิน(3.1 การเลี้ยงลูก
บอล, 3.2 การหยุดลูกบอล)
4. การเตะ, 5. การโหม่ง และ 6. การทุม่

ผู้เขียน
ประโยค สุทธิสง่า
(2524)

เชิดชัย โชครัตนชัย
(2529)
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
หนังสือ
สกายบุก๊ ส์

ฟุตบอล

ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล
1. การเตะลูกต่างๆ, 2. การหยุดลูกและการ
บังคับลูกในระดับและทิศทางต่างๆที่ต้องการ
3. การเลี้ยงลูก, 4. การส่งลูก, 5. การตัดลูกหรือ
การแย่งลูก, 6. การโหม่งลูก, 7. การทุ่มลูก
8. การเป็นผูร้ ักษาประตู
1. ทักษะการเตะลูกฟุตบอล
2. ทักษะการหยุดลูกบอล
3. ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
4. ทักษะการโหม่งลูกบอล
5. ทักษะการทุม่ ลูกบอล

ผู้เขียน
สกายบุก๊ ส์ (2550)

อภิชาติ อ่อนสร้อย
และปรีชา ศิริรัตน์
ไพบูลย์ (2555)

ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ทักษะจากตาราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังตารางที่ 1 ตารางสรุปการ
วิเคราะห์ทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอล จะเห็นถึงทักษะพื้นฐานสาคัญจาเป็นที่ในหนังสือทุกเล่มพึงมีใน
กีฬาฟุตบอลว่ามีดังนี้ 1. ทักษะการเตะลูกฟุตบอล, 2. ทักษะการหยุดลูกบอล, 3. ทักษะการเลี้ยง
ลูกบอล, 4. ทักษะการโหม่งลูกบอล, 5. ทักษะการทุ่มลูกบอล ซึ่งทักษะเบื้องต้นของฟุตบอลเป็นสิ่ง
สาคัญ เพราะทักษะพื้นฐานเป็นองค์ประกอบแรกของการเล่นฟุตบอลจาเป็นต้องมีการฝึกทักษะต่างๆ
ให้เกิ ดความชานาญ และเข้าใจในหลัก และวิธีการ สามารถทาให้ผู้เล่นเล่นได้อย่างถูกวิธี และจาก
งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีการทางานวิจัยในกีฬาฟุตบอลด้านคุณค่า ด้านสมรรถภาพทางกาย และด้าน
ทักษะเป็นจานวนมาก ทั้งทักษะการเตะลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล เป็นต้น แต่ยังไม่พบการฝึก
ทักษะที่เน้นด้านความปลอดภัยในการเล่นกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นสิ่งสาคัญยิ่งสาหรับในการจะฝึกและการ
แข่งขันในกีฬาฟุตบอลที่เกิดความเสี่ยงที่เกิดการปะทะ การปฏิบัติในทักษะที่มีความเสี่ยงนาไปสู่ส่ งผล
ให้เกิดการบาดเจ็บได้ ซึ่งควรเน้นตรงที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล ยิ่งไปกว่านั้นคือประเด็นทักษะในกีฬาฟุตบอลที่ควรต้องทาการฝึกเพื่อให้สามารถเล่นกีฬา
ฟุตบอลได้อย่างสนุกสนานและมีความปูองกันความปลอดภัย เนื่องจากกีฬาประเภทนี้ คือกีฬาปะทะ
ซึ่งต้องมีการปูองกันเพื่อความปลอดภัยโดยต้องเริ่มจากตัวผู้เล่นเองคือเริ่มจากทักษะที่สาคัญที่ควรฝึก
ปฏิบัติให้ถูกต้องนาไปสู่การเล่นที่มีความปลอดภัย
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1.4.2) การฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลนักเรียนประถมศึกษา
หลักสาคัญของการฝึก
ทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนระดับประถมศึกษา (วิทยา เลาหกุล, 2545) เด็ก
ระดับอายุ 10 – 12 ปี เป็นวัยที่สาคัญหรือเรียกว่า Golden Age สภาพร่างกายและจิตใจอาจจะเป็น
ปัญหากับเด็กในวัยนี้ เพาะฉะนั้น ผู้ฝึกสอนจึงต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ พร้อมทั้ง ฝึกพื้นฐานการเล่น
การเตะที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยง การส่ง หรือการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว ซึ่งต้องฝึกฝนให้ ชานาญ
ทั้งรูปแบบการเล่นเป็นเกม และการเล่นเป็นกลุ่มรู้จักรับผิดชอบทั้งในเกมและนอกสนาม เด็กในวัยนี้
ทุกคนอยากจะแสดงออกในเกมการเล่น อยากโชว์ความสามารถเต็มที่ ไม่กลัวการบาดเจ็บ ไม่ยอม
พ่ายแพ้ เพราะฉะนั้น เด็กในวัยนี้จึงต้องเรียนรู้กับคาว่า "พ่ายแพ้" เรียนรู้ความถูกต้อง การปรับปรุง
แก้ ไข และการติชมฯลฯ ซึ่ง จักริน ด้วงคา (2554) ได้ก ล่าวสรุป ว่าทั กษะพื้นฐานในกีฬาฟุตบอล
สาหรับ เด็กช่วงอายุ 10-12 ปี เป็นวัยที่ พร้อมฝึก ทัก ษะพื้นฐานการเล่นกีฬาฟุตบอลประกอบด้วย
การสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตบอล การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้า
ด้านนอกและหลังเท้า การเลี้ยงลูกบอล การโหม่งลูกบอล การหยุดลูกบอล การยิง ประตู และทั้ ง
รูปแบบการเล่นเป็นทีม
1.5) การพัฒนาทักษะการหยุดลูกฟุตบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะการโหม่งใน
กีฬาฟุตบอล และการวัดทักษะ
1.5.1) การหยุดลูกฟุตบอล (The Ball Stopping Skill) หมายถึง การที่ผู้เล่นใช้
อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการเล่นฟุตบอลยกเว้นอวัยวะบริเวณหัวไหล่ถึงมือ ในการบังคับลูกที่
กลิ้ง มาระดับ พื้ น กระดอนมาหรื อ ลอยมาในอากาศ ให้ลู ก บอลหยุด ในการครอบครองเพื่อ ที่ จะ
ดาเนินการเล่นไปได้ตามสถานการณ์ที่เหมาะสม ทักษะย่อยมีดังนี้ (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา
ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555)
(1) การหยุดลูกกระดอน
(1.1) การหยุดลูกกระดอนด้วยข้างเท้าด้านใน ซึ่งวิธีปฏิบัติดังนี้
(1.1.1) ตามองดูลูกที่เคลื่อนมาตลอดเวลา
(1.1.2) ยกเท้าหันข้างเท้ าด้านในกับ ทิศทางลูก บอลซึ่งก าลังจะ
กระดอนขึ้น
(1.1.3) ใช้ข้างเท้าด้านในกดลูกบอลไว้ให้อยู่กับที่ เพื่อเล่นต่อไป
(1.1.4) แขนกางออกเพื่อช่วยในการทรงตัว น้าหนักตัวอยู่บนเท้า
ข้างที่ไม่ได้ใช้หยุดลูก
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(1.2) การหยุดลูกกระดอนบอลด้วยฝุาเท้า ซึ่งวิธีปฏิบัติดังนี้
(1.2.1) ตามองดูลูกบอลที่เคลื่อนมาตลอดเวลา
(1.2.2) ยกเท้าข้างที่ใช้หยุดลูกบอลขึ้น เปิดปลายเท้าสูงกว่าส้นกว่า
ส้นเท้าเหยียดออกไปบังทิศทางของลูกบอลที่จะกระดอนขึ้น
(1.2.3) ใช้ ฝุ า เท้ า กดบั ง คั บ ลู ก บอลไว้ ใ ห้ อ ยู่ กั บ ที่ เพื่ อ การ
ครอบครองและทาการเล่นต่อไป
1.5.2) ทั ก ษะการเลี้ยงลูก บอล (Dribbling Skill) หมายถึง การพาลูก บอลให้
เคลื่อนที่ไปบนพื้นสนาม การวิ่งเลี้ยงลูกการลากลูกติดเท้าไปข้างหน้า หรือการวิ่งควบคุมครอบครอง
ลูกบอลไปอย่างเชื่องช้า และสามารถควบคุมทิศทางให้เป็นไปตามทีต่ ้องการได้อย่างชานาญ การเลี้ยง
ลูกบอลนับว่าเป็นทักษะที่มีความสาคัญมากในกีฬาฟุตบอล และจะไม่มีรูปแบบตายตัวเพราะผู้เล่นแต่
ละคนสามารถพัฒ นาทักษะการเลี้ยงลูกในแบบฉบับของตนเอง ผู้เล่นทุกคนต้องระลึกอยู่เสมอว่า
“การเลี้ยงลูกบอลได้ดีหรือไม่ดีนั้ นจะได้ม าและบังเกิดผลก็ต่อเมื่ อผู้เล่นได้ฝึกฝนอย่างจริงจังและ
สม่าเสมอเท่านั้น” มีวิธีการเลี้ยงลูกบอลดังนี้ (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555)
(1) การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน วิธีปฏิบัติดังนี้
(1.1) ให้ใช้สายตาชาเลืองดูทลี่ ูกบอล
(1.2) ให้ใช้ข้างเท้าหน้าด้านในสัมผัสลูกบอลเบาๆ
(1.3) การพาลูกให้เคลื่อนที่ไปนั้นต้องสัมผัสเบาๆ ไม่ใช่การเตะและลูก
บอลต้องอยูห่ ่างตัวไม่เกิน 1 ช่วงเท้าก้าว
(1.4) ให้ใช้ข้างเท้าทัง้ สองข้างเลี้ยงลูกบอลสลับกันไป
(1.5) ในขณะที่เลี้ยงลูกบอล ต้องไม่เกร็งตัวหรือส่วนต่างๆ โดยเฉพาะ
เอวต้องอ่อน
(2) การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านนอก วิธีปฏิบัติดังนี้
ลักษณะเดียวกับการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน เพียงแต่การเลี้ยง
ลูกบอลด้วยข้างเท้าด้วยข้างเท้าด้านนอก ต้องใช้ปลายเท้าเหยียดชี้ลงพื้นแบะเข่าออกให้มาก เป็ น
ลักษณะสะกิดหรือใช้ปลายเท้าล็อ กลูกบอลเพื่อเปลี่ยนทิศทาง เวลานาเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง
แล้วจะทาสัมพันธ์กันไปกับข้างเท้าด้านใน โดยทาสลับกับไป
(3) การเลี้ยงลูกบอลด้วยด้วยหลังเท้า วิธีปฏิบัติดังนี้
(3.1) ลักษณะเช่นเดียวกับการเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าข้างใน
(3.2) ให้ลกู บอลสัมผัสกับส่วนรองเท้าตรงทีเ่ ราผูกเชือก ปลายเท้า
เหยียดชี้ลงพื้น
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(3.3) ให้โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย
(3.4) อย่าใช้วิธีเตะ ให้ทาเหมือนการสะกิดและควรใช้ขอ้ เท้าคล้ายสลัด
เท้า
(3.5) ขณะเลี้ยงให้วิ่งโหย่งๆ อย่าเกร็ง ทาตัวให้เบาและใช้เท้าทั้งสอง
ข้าง
1.5.3 ) ทักษะการโหม่งลูกบอล (Heading Skill)
อภิชาติ อ่อ นสร้อ ย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูล ย์ (2555) กล่าวว่า ทัก ษะการโหม่ งลูกบอล
หมายถึง การเล่นลูกบอลด้วยศีรษะขณะที่ลูกบอลกาลังลอยอยู่ในอากาศ โดยการใช้บริเวณหน้าผาก
เป็นที่สัมผัสลูกบอล(เพราะบริเวณหน้าผากนี้เป็นบริเวณที่แข็งมากเป็นกระดูกแผ่นเดียว) การโหม่งลูก
บอลเป็นการเล่นที่ได้เปรียบมากกว่าการเล่นด้วยเท้า การโหม่งลูกบอลนั้นสามารถใช้ในการสกัดลูก
อันตรายออกจากพื้นที่ หรือใช้สาหรับผ่านลูกและยิงประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะย่อยมีวิธีการ
โหม่งลูกบอลดังนี้ (1) การยืนโหม่งลูกบอล, (2) การกระโดดโหม่งลูกบอล, (3) การวิ่งกระโดดโหม่งลูก
บอล และ (4) การพุ่งโหม่ง
หลักการโหม่งลูกบอล (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555)
(1) ใช้ส่วนของหน้าผาก (Frontal lobe) สาหรับโหม่งลูกบอล
(2) เกร็งคอ เก็บคาง ในขณะที่หน้าผากสัมผัสลูกบอล
(3) ใช้เอวเป็นจุดหมุนโดยการแดะตัวไปข้างหลัง เพื่อเพิ่มแรงส่งให้หน้าผาก
ขณะกระทบลูกบอล
(4) ตามองดูลูกบอลจนกว่าบริเวณหน้าผากจะกระทบลูก และไม่อ้าปาก
ในขณะโหม่งลูกบอล
(5) กางแขนหรือข้อศอกออกเล็กน้อย เพื่อการทรงตัวและปูองกันการชน
ประเภทของการโหม่งลูกบอล การโหม่งลูกบอลมี 3 แบบ คือ (อภิชาติ อ่อนสร้อย
และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555)
(1) การโหม่งลูกบอลไปข้างหน้า ใช้หน้าผากสัมผัสลูกบอลโหม่งลูกบอลไป
ข้างหน้า
(2) การโหม่งลูกบอลไปข้างหลัง เมื่อหน้าผากส่วนบนกระแทกกับลูกบอล
แล้ว ให้ยื่นหัวไปข้างหน้าแล้วเงยหน้าแดะตัวไปข้างหลัง เพื่อให้ลูกบอลพุ่งไปข้างหลัง
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(3) การโหม่งให้ลูกบอลไปข้างๆ ใช้ด้านหน้าของหน้าผากกระแทกลูกบอล
จากนั้นให้บิดลาตัวเพื่อโหม่งลูกบอลไปในทิศทางที่ต้องการ การจะเลือกโหม่งแบบใดขึ้นอยู่กับว่าลูก
บอลพุ่งมาจากทางไหนเป็นสาคัญ และต้องการให้ลูกบอลพุ่งไปทางใด
วิธีการโหม่งลูกบอล ที่จาเป็นพื้นฐาน (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์
ไพบูลย์, 2555)
(1) การยืนโหม่งลูกบอล เป็นการโหม่งลูกบอลโดยที่เท้าทั้งสองข้างของผู้
โหม่งสัมผัสกับพื้น มีวิธีการปฏิบัติดังนี้
(1.1) ยืนแยกเท้าห่างพอประมาณ หรืออาจยืนแบบเท้านาเท้าตาม
ก็ได้ เพื่อการทรงตัวและการถ่ายน้าหนักตัวที่ดี
(1.2) ขณะที่ลูกบอลลอยมาให้ถ่ายน้าหนัก ตัวไปข้างหลัง ใช้เ อว
เป็นจุดหมุน แดะตัวไปข้างหลัง
(1.3) ผงกศีรษะและลาตัวส่วนบนไปข้างหน้า (เหมือนกับงูฉก) โดย
ให้หน้าผากกระทบกับลูกบอล
(1.4) ตามองดูลูกบอลจนกว่าหน้าผากจะกระทบกับลูกบอลแล้ว
(1.5) เกร็งคอ เก็บ คางในขณะที่โ หม่ง พร้อมทั้งกางแขนเพื่ อการ
ทรงตัวและการส่งแรง
(2) การกระโดดโหม่งลูกบอล มีหลักปฏิบัติเหมือนกับการยืนโหม่งลูกบอล
เพียงแต่เพิ่มการกนะโดด (Jumping) เข้าไปแทนการยืน โดยมีจุดประสงค์ทจี่ ะโหม่งลูกบอลทีล่ อยมา
สูงกว่าศีรษะ สิง่ ทีผ่ ู้โหม่งต้องคานึงคือ จังหวะการลอยตัวกระโดด ต้องให้สมั พันธ์กับตาแหน่งทีล่ ูกบอล
ลอยตกลงมากระทบ เมื่อโหม่งลูกบอลแล้ว การลงสูพ่ ื้นให้อยู่ในลักษณะย่อตัว การทรงตัวในอากาศ
และการลงสู่พื้นสาคัญมาก หลักในการกระโดดโหม่ง ปฏิบัตดิ ังนี้ (1) จะต้องกะจังหวะของการ
กระโดดให้ดี, (2) วิ่งไปเล็กน้อยก่อนโหม่ง, (3) กระโดดขึ้นด้วยขาข้างเดียว, (4) เวลากระโดดจะต้อง
พยายามอย่ากางมือขึ้น เพราะอาจจะเคยตัวไปผลักผูเ้ ล่นอื่นเข้า
และการโหม่ ง เป็นการใช้ศีรษะโหม่ ง ลูก ในฟุตบอลการโหม่ งลูก การใช้
ศีรษะโหม่งลูกนี้ ต้องเริ่มฝึกหัด โดยใช้ลูกยางอ่อนๆ ก่อน หรือจะใช้ยางในของฟุตบอลก็ได้ เพราะว่า
การโหม่งลูกเป็นการผิดธรรมชาติ การใช้ลูกยางอ่อนๆก่อนจึงช่วยให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น และจะได้
เคยชินที่จะต้องลืมตาเมื่อลูกกระทบศีรษะ
การโหม่งให้ใช้หน้าผาก เพราะเป็นบริเวณที่กระดูกหน้าที่สุดของศีรษะและ
เพื่อไว้ปูองกันสมอง การโหม่งใช้ศีรษะโขกกับลูก และลาตัวโยกตามไปข้างหน้า ตาจ้องมองดูลูกให้ดี
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ลาตัวเกร็งไว้เต็มที่ แล้วใช้ศีรษะกระแทกลูกไปข้างหน้า ขณะที่โหม่งให้สัมพันธ์กับการโยกลาตัวไป
ข้างหน้าจะทาให้ลูกไปแรงมาก และในการโหม่งลูกเพื่อจะยิงประตูจะต้องโหม่งให้ลูกลงต่าและศีรษะ
จะต้องโขกลูกฟุตบอลให้ดีเพื่อจะได้มีแรง และการโหม่งข้างก็ต้องใช้หน้าผาก เพราะการใช้ด้านข้าง
ศีรษะโหม่งอาจเป็นอันตรายได้ (สกายบุ๊กส์, 2550)
จากการวิเคราะห์ข้อควรคานึงในการโหม่งลูกบอลโดยผู้วิจัย จะต้องโหม่งโดยการใช้
ศีรษะโหม่งลูกฟุตบอล ในฟุตบอลการโหม่งลูก การใช้ศีรษะโหม่งลูกนี้ ต้องเริ่มฝึกหัด โดยใช้ลูกยาง
อ่อนๆ ก่อน หรือจะใช้ยางในของฟุตบอลก็ได้ เพราะว่าการโหม่งลูกเป็นการผิดธรรมชาติ การใช้ลูก
ยางอ่อนๆก่อนจึงช่วยให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น และจะได้เคยชินที่จะต้องลืมตาเมื่อลูกกระทบศีรษะ
สิ่งที่ควรรู้คือการโหม่งให้ใช้หน้าผาก เพราะเป็นบริเวณที่กระดูกหน้าที่ปูองกันสมองและเกิดความ
ปลอดภัยในการโหม่งที่ถูกตาแหน่ง
ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์ทกั ษะพื้นฐานทีส่ าคัญมีความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บโดยผู้วิจัย
ทักษะพื้นฐานใน
กีฬาฟุตบอล
1.ทักษะการหยุด
ลูกฟุตบอล มี
ทักษะย่อยดังนี้
1.1 หยุดลูกระดับ
พื้น ใช้เท้าในการ
หยุดลูกบอล
1.2 การหยุดลูก
กระดอน
1.3 การหยุดลูก
บอลในอากาศ

ทักษะพื้นฐานในกีฬาฟุตบอลวิเคราะห์ทักษะที่จาเป็นต้องจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
1.ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล— เป็นการที่ผเู้ ล่นใช้อวัยวะส่วนต่างๆของ
ร่างกายในการเล่นฟุตบอลยกเว้นอวัยวะบริเวณหัวไหล่ถงึ มือ ในการบังคับลูก
ที่กลิง้ มาระดับพื้นกระดอนมาหรือลอยมาในอากาศ ให้ลูกบอลหยุดในการ
ครอบครองเพื่อทีจ่ ะดาเนินการเล่นไปได้ตามสถานการณ์ทเี่ หมาะสม ทักษะ
ย่อยมีดังนี้
1.1 การหยุดลูกกระดอน ใช้เท้าในการหยุดลูกบอล 1) หยุดลูกฟุตบอลด้วย
ข้า งเท้า ด้า นใน เพราะการทาการหยุดลูก บอลลักษณะลูก กระดอนจะมี
จังหวะที่ต้องเข้าหาลูกฟุตบอล ถ้าไม่ดีหรือเรียกว่าการครอบครองบอลได้ไม่ดี
จะมีความเสี่ยงให้ผู้เล่นฝุายตรงข้ามทาการเข้าแย่งลูกบอลโดยการสกัดกั้นได้
ทั้งในรูปแบบการเตะ ชน ทาร้าย ผลัก ซึ่งมันคือการทาร้ายคู่ต่อสู้ที่เกิดกว่า
เหตุและผิดกติกาข้อที่ 12 การเล่นที่ผิดกติกาและประพฤติผิด จึงต้องอาศัย
การหยุดลูก ที่ดีรวมไปถึงการทรงตัวในขณะทาการหยุดลูก (อภิชาติ อ่อน
สร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555)
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
ทักษะพื้นฐานใน
กีฬาฟุตบอล
2. ทักษะการเลี้ยงลูก
บอล
2.1 การเลี้ยงลูกบอล
ด้วยข้างเท้าด้านใน
2.2 การเลี้ยงลูกบอล
ด้วยข้างเท้าด้านนอก
2.3 การเลี้ยงลูกบอล
ด้วยด้วยหลังเท้า

ทักษะพื้นฐานในกีฬาฟุตบอลวิเคราะห์ทักษะที่จาเป็นต้องจัดการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
2.ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล เป็นการพาลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปบนพื้น
สนาม การวิ่งเลี้ยงลูกการลากลูกติดเท้าไปข้างหน้า
2.1 การเลี้ยงลูกบอลด้วยด้วยหลังเท้า ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติที่ถูกต้อง
เพื่อทาให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถทาการเข้าแย่งลูกบอลได้ แต่ถ้าทาการเลี้ยงลูก
บอลที่ไม่ดีจะมีความเสีย่ งให้เกิดความไม่ปลอดภัย ถ้าผู้เรียนทาการเลีย้ งลูก
บอลได้ดีจะสามารถเลี้ยงลูกบอลโดยใช้ความคล่องแคล่วว่องไว ความเร็ว
และมีการทรงตัวที่ดี ซึ่งสามารถหลบหลีกการปะทะจากคู่ต่อสู้หรือผู้เล่น
ฝุายข้ามได้ดี
(อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิรริ ัตน์ไพบูลย์, 2555)
3. ทักษะการโหม่งลูก 4.ทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล การเล่นลูกบอลด้วยศีรษะขณะที่ลูกบอล
ฟุตบอล
กาลังลอยอยู่ในอากาศ โดยการใช้บริเวณหน้าผากเป็นที่สมั ผัสลูกบอล
3.1 การยืนโหม่งลูก พบว่านักเรียนโหม่งลูกฟุตบอลผิดตาแหน่ง ทาให้เกิดการกระแทกทีร่ ุนแรง
บอล
จนทาให้ไม่อยากทาการฝึกโหม่งลูกต่อ ยังเกิดผลเสียทาให้ไม่ได้เรียนรู้
3.2 การกระโดด
ทักษะการโหม่ง เมื่อถึงสถานการณ์ที่ต้องใช้การโหม่งขณะการเล่นในกีฬา
โหม่งลูกบอล
ฟุตบอลทาให้เกิดอันตรายยิง่ ขึ้นอีกด้วย ผลกระทบจากการโหม่งลูก
3.3 การวิ่งกระโดด ฟุตบอลด้วยศีรษะและพบว่า ทันทีที่โหม่งลูกฟุตบอล การทางานของ
โหม่งลูกบอล
สมองเปลี่ยนไปในระดับเล็กน้อย จึงควรฝึกปฏิบัติให้ถูกวิธี (University
of Stirling, 2016 : online) (1) การยืนโหม่งลูกบอล และ (2) การ
กระโดดโหม่งลูกบอล
การปูองกันด้วยทักษะโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะลดลงมากกว่านักกีฬาที่ทักษะไม่ดี จาก
ตารางที่ 2 ตารางจะวิเคราะห์จากทักษะที่มีความสาคัญจาเป็นต้องรู้และปฏิบัติได้ถูกต้องเพื่อนาไปใช้
ในการเล่นกีฬาฟุตบอลได้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย เนื่องจากตามหลักการการปูองกัน
ด้วยทักษะ (Prevention through Skill) การมีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬานับว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อชัย
ชนะ แต่ขณะเดียวกันก็มีความสาคัญต่อความปลอดภัยจากการเล่นกีฬาเช่นเดียวกันฉะนั้นนักกีฬาควร
มีทักษะที่ดีในการเล่นกีฬา ในการปฏิบัติทักษะต่างๆ โอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะลดลงมากกว่า
นักกีฬาที่ทักษะไม่ดี (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร, 2560 : ออนไลน์)
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1.5.7) การวัดทักษะทางพลศึกษา
(1) ความหมายของการวัดทักษะทางพลศึกษา
บุญส่ง โกสะ (2547) กล่าวว่า การวัดผลและประเมินผลมีบทบาทหลายประการใน
วิชาพลศึกษา ที่สาคัญประการหนึ่งคือมีผลต่อกระบวนการสอน เปูาหมายสาคัญประการหนึ่งของครู
พลศึกษาคือการส่งเสริมให้เกิดทักษะในการเคลือ่ นไหว การวัดผลการเรียนรูท้ ักษะมักจะมีการวัดในแง่
ของผลการทาทักษะนั้น ๆ การวัดทักษะก่อนและหลังการสอนจึงเป็นการวัดการเรียนรู้ได้อย่างตรง
วัตถุประสงค์มากที่สุด การที่จะพิจารณาว่ามีการเรียนรู้มากเพียงใดครูพลศึกษาจะต้ องมีการวัดผลที่
สามารถจ าแนกระดั บ ความสามารถได้ เ ป็ น อย่ างดี ก ารหาหลั ก ฐานในการเรี ยนรู้ ดั ง กล่ า วเป็ น
กระบวนการที่ต่อเนื่อง โดยผลที่ได้จะนาไปใช้ในการประเมินหลักสูตร การสอน และผลสัมฤทธิ์ต่อไป
ผาณิ ต บิ ล มาศ (2530) กล่ า วว่ า แบบวั ด การกระท าทางร่ า งกาย ( Physical
Performance Test) ทักษะและสมรรถภาพเป็นหัวใจสาคัญ และแกนกลางในโปรแกรมพลศึกษา
เพื่อให้ผู้เ รียนมี การพั ฒนาบุคคล การเติบโตทางสังคมและทางสติปัญญา แบบวัดการกระทาทาง
พลศึกษาเป็นแบบแนววัดแบบปรนัยที่ใช้วัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์รวมทั้งความสามารถทางกลไก
สมรรถภาพกลไก ทักษะการกีฬา รูปร่างและการโภชนาการ คุณสมบัติเหล่านี้จะผสมผสานตัวแปร
หลายๆ ตัวโดยทั่วไปการวัดการกระท าทางกลไกทุก แบบมี การพัฒนามาคล้ายๆ กั น วิธีการสร้าง
คล้ายกันผู้สร้างทุกคนจะใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์และสถิติเพื่อปรับปรุงความเที่ยงตรงของแบบวัด
กิจกรรม
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548) กล่าวว่า การวัดเพื่อประเมินผลทางพลศึกษา คือ การหา
ปริมาณของพัฒนาการที่เกิดขึ้นในตัวนักเรียนตามหลักการ และกระบวนการของการเรียนการสอน
วิชาพลศึกษาตามสาระ มาตรฐาน หรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ แล้วก็นาผลของพัฒนาการที่
วัดได้มานั้น มาประเมินด้วยการพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือคุณภาพอย่างอื่นที่มีอยู่แล้ ว
เพื่อดูว่าพั ฒนาการที่เกิ ดขึ้นจากกระบวนการสอนที่ แล้วมานั้นดีห รือไม่ ดี ควรมี การปรับ ปรุง แก้ไข
หรือไม่อย่างไร
ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์ความหมายของการวัดผลทางพลศึกษา
ผู้กล่าว
ความหมายของการวัดผลทางพลศึกษา
บุญส่ง - เปูาหมายสาคัญประการหนึง่ ของครูพลศึกษาคือการส่งเสริมให้เกิดทักษะในการ
โกสะ เคลือ่ นไหว การวัดผลการเรียนรูท้ ักษะมักจะมีการวัดในแง่ของผลการทาทักษะนั้น
(2547) การวัดทักษะก่อนและหลังการสอนจึงเป็นการวัดการเรียนรู้ได้อย่างตรงวัตถุประสงค์
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ผู้กล่าว
ผาณิต บิลมาศ
(2530)

ความหมายของการวัดผลทางพลศึกษา
- แบบวัดการกระทาทางร่างกาย (physical performance test) ทักษะและ
สมรรถภาพเป็นหัวใจสาคัญ และแกนกลางในโปรแกรมพลศึกษา เพื่อให้
ผู้เรียนมีการพัฒนาบุคคล การเติบโตทางสังคมและทางสติปญ
ั ญา
- แบบวัดการกระทาทางพลศึกษาเป็นแบบวัดแบบปรนัยที่ใช้วัดการ
เคลื่อนไหวของมนุษย์
วรศักดิ์ เพียรชอบ การหาปริมาณของพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้นในตัวนักเรียนตามหลักการ และ
(2548)
กระบวนการของการเรียนการสอนวิชา พลศึกษาตามสาระ มาตรฐาน หรือ
จุดประสงค์ของการเรียนรูท้ ี่ตั้งไว้ แล้วก็นาผลของพัฒนาการที่วัดได้มานั้น มา
ประเมินด้วยการพิจารณาเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือคุณภาพอย่างอื่นที่มี
อยู่แล้ว เพื่อดูว่าพัฒนาการทีเ่ กิดขึ้นจากกระบวนการสอนทีแ่ ล้วมานั้นดี
หรือไม่ดี ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่อย่างไร
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์จากตารางการวิเคราะห์ความหมายของการวัดทางพลศึกษาสรุปการ
วัดผลทางพลศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ การวัดผลทางพลศึกษาเป็นพื้นฐานที่จะต้องนามาใช้เพื่อให้
ทราบถึงความสามารถหรือข้อบกพร่องของนักเรียนเพื่อนามาแบ่งกลุ่มความสามารถและเกณฑ์การให้
คะแนนได้อย่างชัดเจน จะทาให้เด็กนักเรียนได้เกิดการพัฒนาหลังจากการทดสอบ การทดสอบจะต้อง
เป็นการทดสอบก่อนการเรียนและทดสอบอีกครั้งหลังจากการเรียนการสอนเสร็จเครื่องมือที่จะใช้
วัดผลทางพลศึกษาจะต้องมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้การวัดผลทางพลศึกษานั้นจะทาให้
ผู้สอนได้ทราบว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในระดับใด สามารถแบ่งเกณฑ์คะแนนอย่าง
สมเหตุสมผล อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และเป็นแนวทางการค้นคว้าวิจัยเพื่อการปรับปรุงการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสามารถนามาพัฒนาความสามารถของนักเรียนอีกด้วย และ
แบบวัดการกระท าทางพลศึกษาเป็นแบบวัดแบบปรนัยที่ ใช้วัดการเคลื่อนไหวของมนุษย์ร วมทั้ ง
ความสามารถทางกลไก สมรรถภาพกลไก ทักษะการกีฬา รูปร่างและการโภชนาการ
(2) หลักการวัดผลทางพลศึกษา
ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ
เสรี แสงอุทัย (2543) ได้สรุปถึงหลัก และขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบทักษะ
กีฬาไว้ว่าหลักการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาจะต้องตรงวัตถุประสงค์ของการทดสอบที่ แน่นอน
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วิเคราะห์องค์ประกอบของแบบทดสอบให้สอดคล้องกับกีฬาตรวจเอกสาร ทาการคัดเลือกหรือสร้าง
ข้อทดสอบ หาค่าความเชื่อถือได้ข้องแบบทดสอบแต่ละรายการโดยการทดสอบซ้า ทดสอบความเป็น
ปรนัยของแบบทดสอบโดยใช้ผู้ทดสอบ 2 คน แล้วน้าคะแนนมาหาค่าสมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียรสัน
ทาการปรับปรุงแบบทดสอบบันทึกวิธีปฏิบัติและสร้างเกณฑ์ปกติ
บุญส่ง โกสะ (2542) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างหรือพัฒนาแบบทดสอบทักษะกีฬา
ไว้ ว่ า ควรตระหนั ก ไว้ ก่ อ นว่ า การพั ฒ นาแบบทดสอบเป็ น กระบวนการที่ ย าวนานการพั ฒ นา
แบบทดสอบที่ดีใช้เวลาอย่างนานหลายเดือน กระบวนการสร้างแบบทดสอบที่จะกล่าวถึงนี้ใช้สาหรับ
แบบทดสอบกีฬาหนึ่งๆ เช่น การเสิร์ฟวอลเลย์บอลหรอการเสิร์ฟลูกสนในแบดมินตัน เป็นต้น ซึ่งมี 7
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. กาหนดวัตถุประสงค์ของการทดสอบ
2. ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับแบบทดสอบ
3. ออกแบบแบบทดสอบ
4. ทาคาอธิบายแบบทดสอบให้เป็นมาตรฐาน
5. ทดลองนาแบบทดสอบไปใช้
6. หาค่าความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้
7. พัฒนาเกณฑ์ปกติ
โสภิต จิรญ
ั ดร (2544) ได้สรุปหลักและขั้นตอนในการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬา
ไว้ดังนี้คือ
1. วางแผนสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬา กาหนดทักษะที่ต้องการวัด สร้าง
อย่างไร วัดอย่างไร นาไปใช้กับใคร ที่ไหน มีวิธีปรับปรุงให้ดขี ึ้นได้อย่างไรก่อนนาไปใช้ต่อไป
2. ระบุวัตถุประสงค์ในการวัดของแบบ ทดสอบนั้นๆ ความเที่ยงตรง ความ
เชื่อถือได้ของแบบทดสอบ ระดับอายุเพศ ระดับการศึกษาสถานที่อุปกรณ์เวลาที่ใช้ ในการทดสอบ
บุคลากรที่ใช้ทดสอบ วิธีดาเนินการทดสอบ คาสั่ง ขั้นตอนการทดสอบ และวิธีการให้คะแนน
3. นาแบบทดสอบทักษะกีฬาที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้เมื่อสร้างแบบทดสอบ
ทักษะกีฬาเรียบร้อยแล้ว ต้องนาไปทดลองใช้เมื่อพบปัญหา อุปสรรค ข้อบกพร่องเพื่อทีจ่ ะนามา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
4. นาแบบทดสอบทักษะกีฬาไปปรึกษาผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบถึงความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ถ้าขาดความสมบูรณ์ส่วนใดจะได้ปรับปรุงแก้ไขและนาไปใช้ต่อไป
5. สร้างเกณฑ์มาตรฐาน
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พิชิต ภูติจันทร์ (2547) ได้กาหนดเกณฑ์การเลือกแบบทดสอบที่ดีไว้ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง นับเป็นมาตรฐานทางเทคนิคของแบบทดสอบที่สาคัญ
ที่สุด เพราะความเที่ยงตรงเป็นสิ่งที่บอกถึงความซื่อสัตย์ของแบบทดสอบ การทดสอบแต่ละครั้งผู้สอบ
ต้องใช้เครื่องมือ ที่ส ามารถบอกถึง สิ่ง ที่ต้องการได้หรืออสอดคล้องกั บวัตถุประสงค์ความเทยงตรง
สามารถสร้างได้โดยใช้หลักเหตุผลที่เรียกว่า ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์และด้วยวิธีคานวณโดยใช้สถิติ
แบบทดสอบบางชุดอาจจะใช้ความเที่ยงตรงเชิงเหตุผลกเพียงพอในการทดสอบ โดยไม่ต้องใช้ค่าสถิติ
มาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีก ร่วมถึงความเที่ยงตรงตามสภาพและความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง
2. ความเชื่อมั่น เป็น มาตรฐานทางเทคนิคที่ สาคัญ อีก ประการหนึ่ง เป็น
ความคงเส้นคงวา ของผลการวัด แบบทดสอบที่มีความเชื่อมั่นสูง เมื่อนาไปทดสอบกบใครก็ตาม กี่
ครั้งก็ตามผลออกมา จะเหมือนเดิม มีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของแบบทดสอบได้แก่
ความไม่ ได้ มาตรฐาน ของเครื่อ งมื อ หรือเครื่ องมื อเก่าเกินไป จานวนครั้งและระยะเวลาในการ
ทดสอบก็สาคัญ
3. ความเป็น ปรนัย หมายถึ ง ระดั บ ความเป็น อัน หนึ่ ง อั นเดีย วกั นของ
คะแนนที่มีผู้ให้คะแนนหลายคน จากแบบทดสอบเดียวกัน ในกลุ่มตัวอย่างเดียวกัน ถ้าแบบทดสอบมี
ความเป็นปรนัยสูง ผู้ให้คะแนนจะไม่มีโอกาสลาเอียง หรือใช้ ความคิดของตัวเองในการให้คะแนน
ความเป็นปรนัยคล้ายกับความเชื่อมั่น ต่างกันตรงที่กระบวนการทดสอบ คือ ผู้ให้คะแนน
วัชระชัย สุวานิช (2545) ได้สรุปว่า ในการทดสอบทั กษะกีฬาจะให้ได้ ผลถูกต้อง
และมี ความแน่นอนมากที่สุด ผู้ท ดสอบต้องมีความรู้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของแบบทดสอบที่ดีจึงจะ
สามารถเลือกแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงให้ผลเชื่อ ถือได้
เจษฎา ตาลเพชร (2544) ได้สรุปเกณฑ์การเลือกแบบทดสอบที่ดีไว้ดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (validity) หมายถึง ความถูกต้องที่แบบทดสอบวัดได้ตรง
ตามเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
2. ความเชื่อถือได้ (reliability) หมายถึง การวัดผลจากแบบทดสอบที่ได้ผล
แน่นอนเสมอไม่เปลี่ยนแปลงแม้ว่าจะใช้แบบทดสอบชุดเดิม ทาการทดสอบกับผู้เข้ารับการทดสอบ
กลุ่มเดิม ผลที่ได้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
3. ความเป็นปรนัย (objectivity) หมายถึง แบบทดสอบนั้นมีการคงที่ใน
การให้คะแนน ไม่ว่าจะทดสอบเมือ่ ใด หรอใครเป็นผู้ทดสอบ
4. เกณฑ์ปกติ (norms) หมายถึง มาตรฐานที่กาหนดไว้ในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึ่ง
ของกลุม่ ประชากร
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แบบทดสอบ
วิ ริ ย า บุ ญ ชั ย (2529) กล่ า วว่ า แบบทดสอบ(Test) หมายถึ ง แบบ(Form) หรื อ
เครื่องมือ (Tool) หรือกระบวนการสาหรับวัดความสามารถ ความสัมฤทธิ์หรือความสนใจของบุคคลที่
แสดงออกมา แบบทดสอบนี้ใช้วัดสิ่งที่เราไม่สามารถวัดโดยตรงได้ ซึ่งจะวัดได้ก็ต่อเมื่อเมื่อบุคคลนั้น
แสดงผลหรือการกระทาออกมาก่อน เช่น จะวัดความสามารถทางปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทาข้อสอบ ผลก็
กระทาออกมา หรือต้องการวัดกาลังขาก็ต้องให้มีกระโดด ถ้ามีกาลังขามากก็กระโดดได้ไกลหรือได้สูง
มาก มิใช่ว่าเอาเทปมาวัดขา ถ้าขาโตก็กาลังขาดี หรือต้องการทราบว่านักเรียนเล่นบาสเกตบอลได้ ก็
ให้นัก เรียนเล่นให้ดู ผู้วัดก็ จ ะทราบได้ แบบทดสอบที่ ใช้ในการวัดผลการศึก ษานั้นแยกได้เ ป็น 2
ประเภทด้วยกันคือ
1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้น (Teacher – Made Test) เป็นแบบทดสอบที่พบอยู่
โดยทั่วไปและเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเพื่อใช้กับนักเรียนของตนเอง ซึ่งมีลักษณะดังนี้
1.1 เหมาะสมกับหน่วยของการสอนที่ครูกาหนดเนื้อหาและระดับความยาก
ง่ายเอาไว้
1.2 ในการสร้างแบบทดสอบนั้น วิธีการ เครื่องมือ และการให้คะแนน
ขึ้นอยู่กบั การกาหนดของครูเอง โดยอาศัยความเที่ยงตรงของหลักสูตรเป็นเกณฑ์
1.3 แบบทดสอบ อาจจะไม่เป็นไปตามคะแนนมาตรฐานของส่วนการศึกษา
นั้นๆแต่เป็นคะแนนที่ครูรวบรวมเอาไว้ตลอด และสร้างคะแนนมาตรฐานขึ้นใช้เอง
1.4 เป็ น แบบทดสอบที่ ส ร้ า งขึ้ น ได้ เ ร็ ว ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารจะไม่ ดี เ ท่ า กั บ
แบบทดสอบมาตรฐาน
1.5 ไม่เหมาะสมกับการนาไปให้กับครูคนอื่นๆใช้ แต่เหมาะสมสาหรับใช้ใน
ส่วนการศึกษาหรือท้องถิ่นนั้นๆ
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) หมายถึง แบบทดสอบที่มีวิธีการ
เครื่องมือและการการให้คะแนนคงที่ โดยสามารถทาให้ใช้ข้อสอบนี้ทดสอบในต่างสถานที่และต่าง
เวลาได้ การสร้างแบบทดสอบมาตรฐานไม่ใช่ของง่าย ต้องออกข้อสอบหลายๆข้อ และทาการทดสอบ
กับคนเป็นจ านวนมาก นาข้อ สอบกลับมาวิเคราะห์เลือกข้อสอบที่มี คุณภาพดีเ อาไว้ แบบทดสอบ
มาตรฐานนี้ นอกจากจะมี วิธีก าร เครื่องมื อ และการให้คะแนนคงที่ แล้วยังต้องมี ความเที่ ยงตรง
(Validity) ความเชื่อมั่น(Reliability) และกฎเกณฑ์ปกติ(Norm) มักจะเป็นการวัดทางอ้อม(Indirect
Measurement) เพราะส่วนใหญ่แล้วการทดสอบเป็นการทดสอบที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของมนุษย์
ฉะนั้ น การทดสอบในความรู้ สึ ก ของคนทั่ ว ๆไป จึ ง มั ก จะหมายถึ ง กระบวนการวั ด ผลที่ อ าศั ย
แบบทดสอบทางจิตวิทยา(Psychological Test)
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พูนศักดิ์ ประถมบุตร (2532) ได้กล่าวว่า การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาจะต้องเป็นไป
ตามความมุ่ ง หมายมี ก ารวางแผนล่ว งหน้าและดาเนิ นการทดลองใช้แ บบทดสอบตลอดจนการ
ประเมิ นผล เพื่ อ ปรับ ปรุง แก้ ไขหรือการสร้างเกณฑ์ ป กติต่อไป ดัง นั้น แบบทดสอบที่ ส ร้างขึ้นซึ่ง
สอดคล้องกับ สมนึก ภัททิยธนี (2551) : โนรี ใจใส่ (2552) : พิชิต ฤทธิ์ (2555) มีคุณสมบัติดังนี้
1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความถูกต้องที่ข้อสอบวัดได้ตรงตามความมุ่ง
หมายที่ต้องการจะวัด ความเที่ยงตรงของเครื่องมืออาจจาแนกได้ดังนี้
1.1 ความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่พิจารณาอย่างผิวเผินว่าสามารถใช้วัดได้ในสิ่งที่ต้องการจะวัดได้
1.2 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง คุณสมบัติของ
เครื่องมือที่ใช้วัดเนื้อหาได้ครบตามขอบเขตที่กาหนดไว้
1.3 ความเที่ยงตรงหลักสูตร (Curricular Validity) หมายถึง คุณสมบัติ
ของเครื่องมือที่วัดพฤติกรรมหรือทักษะต่างๆ ได้ครบจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่กาหนดไว้
1.4 ความเที่ยงตรงเชิงสภาพ (Concurrent Validity) หมายถึง คุณสมบัติ
ของเครื่องมื อที่สามารถวัดพฤติกรรมต่างๆ ให้ส อดคล้องกับพฤติกรรมที่เ กิดขึ้นจริงๆในระยะเวลา
เดียวกัน
1.5 ความเที่ ย งตรงเชิ ง พยากรณ์ (Predictive Validity) หมายถึ ง
คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงๆ
ในอนาคต
1.6 ความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ า ง (Construct Validity) หมายถึ ง
คุณสมบัติของเครื่องมือที่สามารถวัดหรืออธิบายพฤติกรรมหรือสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ตรงตามทฤษฎี
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) เป็นคุณสมบัติของแบบทดสอบหรือข้อสอบเมื่อสอน
ไปแล้วผู้ตรวจสามารถให้คะแนนได้คงที่และแน่นอนจะใช้แบบทดสอบชุดเดิมนี้ทาการทดสอบกั บ
ผู้เรียนกลุ่มเดิมอีก ผู้เรียนก็จะตอบหรือทาได้เหมือนเดิม ความเชื่อมั่นของเครื่องมือหาได้หลายวิธีดังนี้
คือ
2.1 การวัดความคงที่ (Measure of Stability) วิธีนี้ใช้การวัดซ้า (test retest) โดยให้ผู้สอบกลุ่มเดียวกันสอบข้อสอบชุดเดียวกันสองครั้ง โดยเว้นระยะห่าง 2-3 สัปดาห์
2.2 การวัดความเท่าเทียมกัน (Measure of Equivalence) วิธีนี้ใช้ผู้สอบ
กลุ่มเดียวกันสอบข้อสอบสองชุดในเวลาใกล้เคียงกัน ข้อสอบทั้งสองชุดนี้มีความคล้ายคลึงกัน ข้อสอบ
ทั้งสองชุดนี้มีความคลายคลึงกับวัดในเรื่องเดียวกันและมีระดับความยากง่ายเท่าๆกัน ข้อสอบลักษณะ
นี้เรียกว่า แบบทดสอบคู่ขนาน
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2.3 การวัดความคงที่ภายใน (Measure of Internal Consistency) เป็น
การหาความเที่ยงตรงของแบบทดสอบโดยใช้การทดสอบเพียงครั้งเดียว ซึ่งคานวณหาได้หลายวิธีเช่น
วิธีแบ่งครึ่ง (Split half Method) วิธีของคูเ ดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) วิธีของ
ครอนบาค (Cronbach) เป็นต้น
3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง มาตรฐานของการวัดแบบทดสอบต้อง
แน่นอนชัดเจนในการดาเนินการและการให้คะแนน การวัดจากคนหลายคนไม่ว่าผู้ใดจะนาไปใช้สอบ
คาตอบหรือคะแนนที่ได้เหมือนกันซึ่งขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ 3 ประการ ดังนี้
3.1 ความแจ่มชัดในความหมายของแบบทดสอบ
3.2 ความแจ่มชัดในวิธีตรวจหรือมาตรฐานการให้คะแนน
3.3 ความแจ่มชัดในการแปลความหมาย
4. เกณฑ์ป กติ (Norms) หมายถึง มาตรฐานที่ กาหนดไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของ
ประชากรกลุ่มใดกลุม่ หนึ่ง ซึ่งครูสามารถนาผลจากการทดสอบไปเปรียบเทียบกับประชากรในลักษณะ
เดียวกันได้ในการสร้างเกณฑ์สิ่งที่ต้องควรพิจารณามีดังนี้
4.1 ทาจากกลุ่มตัวอย่างมีมากพอ
4.2 การสุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนประชากร
4.3 เกณฑ์ต้องใช้เฉพาะกลุ่มที่กาหนดเท่านั้น
4.4 หาเกณฑ์ของแบบทดสอบแต่ละรายการก่อนจึงหาเกณฑ์ของ
แบบทดสอบ
(3) การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค (scoring rubric)
ในการวัดคุณลักษณะของผู้เรียนให้ตรงตามสภาพผู้เรียนที่เป็นจริงที่สุด จาเป็นต้องอาศัยการ
สังเกต และเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเกณฑ์ในการวัดที่ละเอียด ซึ่งโดยมากแล้วในการวัดและ
ประเมินตามสภาพจริงทางการศึกษาทั่วไปจะนิยมการใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบ รูบริคเพื่ออธิบาย
ความสัมฤทธิ์ผลของผู้เรียน จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการพัฒนาเกณฑ์
การให้คะแนนแบบรูบริค ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ความหมายของรูบริค
Goodrich (1997) กล่าวว่า รูบริค เป็นเครื่องมือการให้คะแนน ซึ่งจะแสดงเกณฑ์สาหรับ
ชิ้นงานที่เ ชื่อมต่อกัน ในการแบ่งลาดับ ของคุณลักษณะแต่ล ะเกณฑ์ จากดีมาก จนถึงต้องปรับปรุง
แก้ไข

28
Brookhart (1999) กล่าวว่า รูบริค เป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยผู้สอนหรือผู้
ประเมินเพื่อใช้วิเคราะห์ลงานหรือกระบวนการที่ผู้เรียนได้พยายามสร้างขึ้น
Ronis (2000) กล่าวว่า รูบริค เป็นแนวทางการให้คะแนนผลงาน หรือการปฏิบัติของผู้เรียน
กิ่งกาญจน์ สิรสุคนธ์ (2550) กล่าวว่า รูบ ริค เป็นเครื่องมือให้คะแนนชนิดหนึ่ง ใช้ในการ
ประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงานของผู้เรียน
โชติกา ภาษีผล (2559) กล่าวว่า รูบริค คือ เกณฑ์การให้คะแนนตามมาตราประเมินค่าหรือ
ระดับคะแนน เพื่อใช้ระบุความแตกต่างของผลงานหรือประสิทธิภาพของงานที่เป็นปรนัย เพื่อนาไปใช้
ในการประเมินการปฏิบัติงานและผลงานของผู้เรียน
กมลวรรณ ตั ง ธนกานนท์ (2559) ได้ก ล่าวว่า เกณฑ์ ก ารให้คะแนนแบบรูบ ริก (scoring
rubric) มีลักษณะเป็นระดับที่แสดงลักษณะหรือความสาเร็จของการปฏิบัติหรือผลงานของทักษะที่
ประเมิน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกนี้จะมีคาอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท้อนทักษะที่
ประเมิ นในแต่ละระดับผลการประเมินกากั บไว้ ตั้งแต่ระดับ สูงหรือดีมากจนถึง ระดับต่าหรือต้อง
ปรับปรุง เกณฑ์การให้คะแนนนี้จึงมีลักษณะละเอียด เหมาะกับการประเมินทักษะที่มีรายละเอียด
ค่อนข้างมากหรือซับซ้อนหรือประเมินทักษะของผู้รับการประเมินในช่วงอายุมากขึ้น เช่น นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา เกณฑ์การให้คะแนนหรือรูบริกสามารถช่วยแก้ไขการประเมินทักษะซึ่งมีลักษณะค่อนข้าง
เป็นอัตนัย (subjectivity) ได้
ประเภทของรูบริค
รูบริค (Rubrics) แบ่งออกได้ 3 ประเภท คือ (Nitko, 2004)
1. Holistic Rubrics เป็นเกณฑ์การให้คะแนนผลงานหรือกระบวนการที่ไม่ได้แยกส่วนหรือ
แยกองค์ประกอบการให้คะแนน คือจะประเมินในภาพรวมของผลงานหรือกระบวนการนั้น การให้
คะแนนแบบ Holistic Rubrics ใช้ได้ง่ายและใช้เพียงไม่กี่ครั้งต่อผู้เรียน 1 คน จะเป็นการประเมินใน
ภาพรวมของทุกคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน
ตารางที่ 4 ตารางตัวอย่างเกณฑ์การประเมินทักษะการเขียนแบบภาพรวม
ระดับคะแนน
ลักษณะของาน
3 (ดี)
- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
- มีรูปแบบการเขียนชัดเจน เช่น มีคานา เนื้อหา และบทสรุป
- ภาษาที่ใช้ เช่น ตัวสะกดและไวยากรณ์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทาให้
ผู้อ่านเข้าใจง่าย, - มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
ระดับคะแนน
2 (ผ่าน)

1 (ต้องปรับปรุง)

0 (ไม่ผ่าน)

ลักษณะของาน
- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กาหนดไว้
- มีรูปแบบการเขียนชัดเจน เช่น มีคานา เนื้อหา และบทสรุป
- ภาษาที่ใช้ทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย
- ใช้ศัพท์เหมาะสม
- เขียนไม่ตรงประเด็น
- รูปแบบการเขียนไม่ถูกต้อง
- ภาษาที่ใช้ทาให้ผู้อ่านเกิดความสับสน
- ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม
- ไม่มีผลงาน

2. Analytic Rubrics เป็นเกณฑ์การให้คะแนนที่แยกส่วนหรือองค์ประกอบคุณลักษณะของ
ผลงานหรือกระบวนการ แล้วนาแต่ละส่วนหรือองค์ประกอบของคุณลักษณะมารวมกันเป็นคะแนน
รวม การให้คะแนนแบบ Analytic Rubrics นี้จะใช้บ่อยครั้งโดยจะประเมินแยกในแต่ละคุณลักษณะ
ของงาน ซึ่งการประเมินแบบนี้จะมี ประโยชน์เมื่อสนใจจะวินิจ ฉัยหรือช่วยเหลือผู้เรียนว่ามีความรู้
ความเข้าใจในแต่ละส่วนหรือแต่ละคุณลักษณะของการปฏิบัติงานนั้นๆหรือไม่ ซึ่งจะมีส่วนให้ผู้สอนได้
ช่วยเสริมสร้างหรือพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละคุณลักษณะของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
3. Annotated Holistic Rubrics ผู้ประเมินจะประเมินแบบ Holistic Rubrics ก่อนแล้วจึง
ประเมินแบบแยกส่วน อีกบางคุณลักษณะที่เด่นๆ เพื่อใช้เป็นผลสะท้อนในบางคุณลักษณะของผู้เรียน
แบบ Annotated Rubrics นี้จะรวมข้อจากัดของ Holistic และ Analytic ไว้ด้วยกัน เริ่มด้วยการ
ประเมิ นในภาพรวมของการปฏิ บัติง านด้วย Holistic แล้ว ผู้ป ระเมิ นเลือกประเมิ น อีก เพี ยงบาง
คุณลักษณะของงานแบบ Analytic ซึ่งประเมินเพียงบางคุณลักษณะนี้จะไมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
คะแนนที่ประเมิ นแบบ Holistic ประโยชน์ก็คือจะมี ความรวดเร็วในการประเมินและเป็นการให้ผู้
ประเมินได้เลือกประเมินเฉพาะบางคุณลักษณะที่โดดเด่นเพียงไม่กี่องค์ประกอบเพื่อเป็นผลสะท้อน
(feedback) ให้แก่ผู้เรียนแต่ไม่มีประโยชน์ในการวินิจฉัยผู้เรียนว่าบกพร่องในคุณลักษณะใดเพราะ
หลายๆคุณลักษณะไม่ได้ถูกประเมิน
กมลวรรณ ตังธนกานนท์ (2559) ได้กล่าวว่า เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริก (scoring
rubric) มีลักษณะเป็นระดับที่แสดงลักษณะหรือความสาเร็จของการปฏิบัติหรือผลงานของทักษะที่
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ประเมิน ซึ่งเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริกนี้จะมีคาอธิบายพฤติกรรมหรือลักษณะที่สะท้อนทักษะที่
ประเมิ นในแต่ละระดับผลการประเมินกากั บไว้ ตั้งแต่ระดับ สูงหรือดีมากจนถึง ระดับต่าหรือต้อง
ปรับปรุง เกณฑ์การให้คะแนนนี้จึงมีลักษณะละเอียด เหมาะกับการประเมินทักษะที่มีรายละเอียด
ค่อนข้างมากหรือซับซ้อนหรือประเมินทักษะของผู้รับการประเมินในช่วงอายุมากขึ้น เช่น นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษา เกณฑ์การให้คะแนนหรือรูบริกสามารถช่วยแก้ไขการประเมินทักษะซึ่งมีลักษณะค่อนข้าง
เป็นอั ตนัย (subjectivity) ได้ ซึ่ง จะช่วยให้เ กิ ดความเที่ ยงที่เ พิ่ม ขึ้นในการให้คะแนน (กมลวรรณ
ตังธนกานนท์, 2547, 2549; สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์, 2544; Jonsson & Svingby, 2007; Pearson
Education Development Group, 2001) นอกจากนี้ในบริบทการประเมินในชั้นเรียน เกณฑ์การ
ให้คะแนนยังช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจได้ตรงกันว่า ทักษะการปฏิบัติที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
หรือได้มาตรฐานเป็นอย่างไร (Panadero & Jonsson, 2013; Schamber & Mahooney, 2006)
เป็นการกระตุ้นการเรียนรูแ้ ละกากับตนเองของผูเ้ รียน ตลอดจนทาให้ผู้เรียนได้ทราบขอบเขตของสิ่งที่
ผู้สอนจะประเมินทั้งการประเมินการะบวนการปฏิบัติงาน และผลงานที่ได้จากทักษะการปฏิบัตินั้น
ซึ่งเป็น การลดความวิตกกั งวลของผู้เรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนั้นๆได้ (Kuhl, 2000; Wolters,
2003) เกณฑ์การให้คะแนนมี 2 ประเภท คือ เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (holistic scoring
rubric) และเกณฑ์การให้คะแนนแบบแยกองค์ประกอบ (analytic scoring rubric)
1. เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม (holistic scoring rubric) เป็นเกณฑ์ที่พิจารณา
ภาพรวมของสิ่งที่ประเมินว่า สิ่งที่ประเมินมีลักษณะอย่างไรบ้าง เกณฑ์การให้คะแนนประเภทนี้จะ
บรรยายคุณภาพ โดยรวมของสิ่งที่ประเมินลดหลั่นตามระดับคุณภาพจากสูงสุดถึงต่าสุด เนื่องจาก
เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมนี้สร้างจากหลักการพื้นฐานที่ว่า การประเมินคุณภาพของสิ่งต่างๆ
ควรต้องพิจารณาภาพรวมทั้งหมดของสิ่งนั้นจะเหมาะกว่าพิจารณาเป็นมิติหรือองค์ประกอบแต่ละ
ด้านของสิ่งที่มุ่งประเมิน โดยเกณฑ์การให้คะแนนประเภทนี้มักจะพิจารณาลักษณะเด่นหรือลักษณะ
จาเป็นของสิ่งที่ประเมิน (Johnson, Penny & Gordon, 2009) เกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวม
เหมาะสมกับการประเมินผลขนาดใหญ่ (large-scale assessment) ที่มีผู้รับการประเมินจานวนมาก
และการประเมินผลสรุปรวม (summative evaluation) ซึ่งใช้สาหรับตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมแสดงดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างเกณฑ์การให้คะแนนแบบองค์รวมสาหรับประเมินการเล่นเทนนิส (กมลวรรณ
ตังธนกานนท์, 2559)
แบบประเมินการเล่นเทนนิส
ชื่อ – นามสกุล .............................................. ระดับชั้น ......................................
วันเดือนปี ....................................... ผู้ประเมิน ....................................................
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย O ล้อมรอบระดับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการเล่น
เทนนิสของนักเรียนมากที่สุด
ระดับคะแนน
คาอธิบาย
5
จับไม้เทนนิสได้เหมาะสม มีการทรงตัวและก้าวเท้าดี ตีลูกเทนนิสด้วยท่าทางที่ถกู ต้องตลอดเวลา ลูก
ดีมาก
เทนนิสเคลื่อนตัวด้วยแรงและลงตาแหน่งอย่างเหมาะสม
4
จับไม้เทนนิสได้เหมาะสม มีการทรงตัวและก้าวเท้าค่อนข้างดี ตีลูกเทนนิสด้วยท่าทางที่ถูกต้องได้
ดี
บางครั้งบางคราว ลูกเทนนิสเคลื่อนตัวความแรงพอประมาณและตกลงในสนาม
3
จับไม้เทนนิสและทรงตัวพอใช้ได้ ท่าทางการตีไม่ถูกต้อง ทาให้ลูกตกลงในตาแหน่งที่ไม่ถูกต้อง และ
พอใช้
น้าหนักของการตีลูกไม่ดี
2
จับไม้เทนนิสถูกบ้างผิดบ้าง การทรงตัวไม่ดี ท่าทางการตีลูกเทนนิสถูกต้อง บางครั้งมักเป็นฝุายตั้งรับ
น้อย
ไม่สามารถเล่นกับคู่แข่งได้
1
จับไม้เทนนิสไม่ถูกต้อง ทรงตัวไม่ได้ การก้าวเท้าไม่ดี ท่าทางการตีลูกเทนนิสไม่ถกู ต้อง ไม่สามารถ
ไม่ดี
ควบคุมลูกเทนนิสได้

ภาพที่ 2 เกณฑ์ประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ของผูป้ ฏิบัติการในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2557)
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1.6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
ตารางที่ 5 ตารางสรุปงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาในกีฬาฟุตบอล
ลา
ชื่อเรืองงานวิจัย
ดับ
1 ผลของโปรแกรมการ
ฝึกความเร็วในการวิ่ง
ขึ้นเนินและลงเนินที่มี
ต่อความสามารถใน
การเลี้ยงลูกฟุตบอล
ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย
(วิธวรรธน์ สีชื่น,
2554)

2

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย
นักเรียนชาย -โปรแกรมการ
ชัน้
ฝึกการความเร็ว
มัธยมศึกษา ในการวิ่งขึ้นเนิน
ตอนปลายที่ และวิ่งลงเนิน
เป็นนัก
-แบบทดสอบ
ฟุตบอลของ ความสามารถใน
โรงเรียนกีฬา การเลี้ยงลูก
จังหวัด
ฟุตบอล ซิกแซ็ก
นครสวรรค์
- แบบทดสอบ
จานวน
การเลี้ยงลูก
20 คน
ฟุตบอลเป็น
เส้นตรง
การจัดการเรียนรู้
นักเรียนชั้น
-แผนการจัดการ
พลศึกษาโดยใช้
ประถมศึกษา เรียนรู้พลศึกษา
กิจกรรมกีฬาฟุตบอล ปีที่ 6 ที่เรียน โดย
ตามแนวคิดพัฒนา
วิชาพลศึกษา ใช้กิจกรรมกีฬา
จริยธรรมของโคล
ในปีการศึกษา ฟุตบอลตาม
เบิร์กเพื่อพัฒนาความ 2554 ภาค
แนวคิดของเพีย
มีน้าใจนักกีฬาของ
เรียนที่ 2
เจต์
นักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวิชา -แบบวัดความมี
(อภิวัฒน์ งั่วลาหิน,
กร สังกัด
ระเบียบ
2553)
กรุงเทพฯ
วินัยในตนเอง
จานวน
และแบบบันทึก
60 คน
ความมีระเบียบ
วินัยในตนเอง

สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย
ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ
สถิติการทดสอบ
ค่า “ที” (ttest)

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัย
การฝึกด้วยโปรแกรม
การฝึกความเร็วใน
การวิ่งขึ้นเนินและลง
เนินทาให้ความ
สามารถในการเลี้ยง
ลูกฟุตบอลดีขึ้น
ซึ่งช่วยให้นักกีฬามี
ความเร็วเพิ่มมากขึ้น
เป็นผลให้ความ
สามารถในการเลี้ยง
ลูกฟุตบอลเพิ่มมาก
ขึ้น
ค่าเฉลี่ย, ส่วน
การจัดการเรียนรู้
เบี่ยงเบน
พลศึกษาโดยใช้
มาตรฐาน, สถิติ กิจกรรมกีฬาฟุตบอล
การทดสอบค่า ตามแนวคิดพัฒนา
“ที” (t-test) จริยธรรมของโคล
และ สถิติความ เบิร์กช่วยพัฒนาความ
แปรปรวนทาง
มีน้าใจนักกีฬาของ
เดียวด้วยการวัด นักเรียนประถมศึกษา
ซ้า
ได้
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ตารางที่ 5 (ต่อ)
ลา
ชื่อเรืองงานวิจัย
ดับ
3 ผลของการใช้เทคนิค
เอส เอ คิว ที่มีต่อ
ทักษะการเลี้ยงลูก
ฟุตบอลและ
สมรรถภาพทางกาย
ของนักเรียนประถม
ศึกษา (ธีรนัย มุง
คุณคาขาว, 2557)

กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย
นักกีฬา
-โปรแกรมการ
ฟุตบอลระดับ ฝึกแบบเอส เอ
ประถมศึกษา คิว ที่ผู้วิจัยสร้าง
ตอนปลาย
ขึ้น
ของโรงเรียน -แบบทดสอบ
บ้านโนนพะไล ความสามารถใน
จานวน 30
การเลี้ยงลูก
คน
ฟุตบอลและ
สมรรถภาพทาง
กาย

สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย
ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน, สถิติ
การทดสอบค่า
“ที” (t-test)
และ สถิติความ
แปรปรวนทาง
เดียวด้วยการวัด
ซ้า

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัย
การด้วยโปรแกรมการ
ฝึกแบบเอส เอ คิว
ทาให้กลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยทามี
ความสามารถในการ
เลี้ยงลูกฟุตบอล
เพิ่มขึ้น

4

นักเรียนชาย
ชัน้
มัธยมศึกษา
ตอนปลายที่
เป็นนักกีฬา
ของโรงเรียน
สวนกุหลาบ
วิทยาลัย
ปีการศึกษา
2557 จานวน
20 คน

ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน, สถิติ
การทดสอบค่า
“ที” (t-test)

โปรแกรมการฝึกแบบ
สถานีทาให้มีความ
สามารถในการเลี้ยง
ลูกฟุตบอลดีขึ้นทั้ง
แบบเป็นเส้นตรงและ
แบบซิกแซก
ซึ่งช่วยให้มีความเร็ว
ในการเลี้ยงลูก
ฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น

ผลของโปรแกรมการ
ฝึกแบบสถานีที่มีต่อ
ความสามารถในการ
เลี้ยงลูกฟุตบอลของ
นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย (ธรรมชาติ
นาคะพันธ์, 2557)

-โปรแกรมการ
ฝึกแบบสถานี
และแบบทดสอบ
ความสามารถใน
การเลี้ยงลูก
ฟุตบอล

จากตารางที่ 5 ตารางสรุปงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในกีฬา
ฟุตบอล พบว่า ภาพรวมของงานวิจัยเกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้พลศึกษาในกีฬาฟุตบอลเน้นแก้ปัญหา
ทั้งทางทักษะ สมรรถภาพ และคุณค่าทางพลศึกษาในกีฬาฟุตบอล
2. การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองในกีฬาฟุตบอล
2.1) ความหมายการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จาลองเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถนามาใช้ในการสอน ซึ่งนักการศึกษา
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และผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายของสถานการณ์จาลองไว้อย่างสอดคล้องกัน ดังนี้
Holden (1981) กล่าวว่า สถานการณ์จาลองเป็นการจาลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียง
กับสถานการณ์จริง ส่วนมากจะอยู่ในรูปแบบของการแก้ปัญหาครูทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ควบคุม จะนา
ของจริงต่างๆมาเป็นสื่อในการกระตุ้นผู้เข้าร่วมให้ใช้ทักษะของภาษาทุกด้านในการรับข้อมูลพร้อมๆ
กัน ผู้เข้าร่วมสถานการณ์แต่ละคนจะได้รับบัตรแสดงขอบข่ายหน้าที่ความรับ ผิดชอบ และข้อมู ล
จาเป็นเพิ่มเติม นอกจากนี้ ทุกคนต้องปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างจริงจัง
ไสว ฟักขาว (2544) ให้ความหมายของวิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองไว้ว่า
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่พยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีความใกล้เคียงกับความ
เป็นจริงมากที่สุด โดยการสร้างสถานการณ์จาลองขึ้นในห้องเรียน แล้วให้ผู้เรียนแสดงบทบาทของ
ตนเองตามสถานการณ์นั้น
สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2546) ได้ให้ความหมายของสถานการณ์
จาลองไว้ว่า สถานการณ์จาลอง หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ทผี่ ู้สอนให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์
ที่ ส ร้ า งขึ้ น มา ซึ่ ง สถานการณ์ นั้ น จะมี ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั บ สภาพความเป็ น จริ ง มากที่ สุ ด ทั้ ง
สภาพแวดล้อมและปฏิสัมพันธ์โดยมีการกาหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาไว้เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิด
แก้ปัญหา และตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขากาลังเผชิญอยู่ ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับ
ประกอบกับวิจารณญาณของตนเองให้ปฏิบัติหน้าที่ตามสถานการณ์นั้นให้ดีที่สุด ซึ่งการเรียนรู้แบบ
สร้างสถานการณ์จาลองนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนได้ดีและสามารถนาไปใช้แก้ปัญหา
ในชีวิตจริงได้
ทิศนา แขมมณี (2552) ได้ให้ ความหมายของสถานการณ์จ าลองไว้ว่าหมายถึง
กระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผู้เรียนลง
ไปเล่นในสถานการณ์ที่มีบทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อนความเป็นจริงและมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่ง ต่างๆ ที่ อยู่ในสถานการณ์นั้น โดยใช้ข้อมูลที่มี สภาพคล้ายกั บข้อมูลในความเป็นจริง ในการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจนั้นจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์จริง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) ได้ให้ความหมายของสถานการณ์จาลองไว้
ทานองเดียวกันว่า หมายถึง การนาเอาสถานการณ์จริงมาจัดใหม่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด
แล้วให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อแก้ปญ
ั หาหรือปฏิบัติงาน การจัดสถานการณ์จาลองให้ผเู้ รียน
จะท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสฝึ ก การแก้ ปั ญ หา การควบคุ ม สถานการณ์ การตั ด สิ น ใจ ภายใต้
สภาพแวดล้อมสมจริงทักษะที่ ได้รับจากการฝึกฝนดังกล่าวแล้ว จะทาให้เขาคุ้นเคยและเมื่อพบกั บ
สถานการณ์คล้ายๆกันก็จะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สถานการณ์
จาลองในการซื้อขาย สถานการณ์จาลองในการรบกับข้าศึก เป็นต้น
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ชนาธิป พรกุล (2554) ได้ให้ความหมายของวิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองไว้ว่า
เป็นวิธีการที่ให้ผู้เรียนลงมือทาแล้วได้รับประสบการณ์ที่เป็นผลของการกระทาของตน หรือของผู้อื่น
ดวงกมล หน่อแก้ว (2558) ได้กล่ าวว่า การจัดการเรียนการรู้โดยใช้ Simulation
Based Learning (SBL) เป็นการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย
ตนเอง โดยเริ่มจากบรรยาย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เรียนรู้และฝึกทักษะจากสถานการณ์จาลอง ก่อน
ขึ้นฝึกปฏิบัติในหอผู้ปุวยทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ และลดภาวะความเครียด ความวิตกกังวล
ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ
ตารางที่ 6 ตารางการวิเคราะห์ความหมายของสถานการณ์จาลอง
ผู้กล่าว
Holden (1981)
ไสว ฟักขาว (2544)

สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย
มูลคา (2546)

ทิศนา แขมมณี (2552)

มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช (2552)

ความหมายของสถานการณ์จาลอง
สถานการณ์จาลองเป็นการจาลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับ
สถานการณ์จริง ครูทาหน้าที่เป็นเพียงผู้ควบคุม
การจัดการเรียนการสอนที่พยายามให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์
ที่มีความใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยการสร้างสถานการณ์
จาลองขึ้นในห้องเรียน แล้วให้ผเู้ รียนแสดงบทบาทของตนเองตาม
สถานการณ์นั้น
กระบวนการเรียนรูท้ ี่ผสู้ อนให้ผเู้ รียนเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้าง
ขึ้นมา ซึ่งสถานการณ์นั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาพความเป็น
จริงมากทีส่ ุด โดยมีการกาหนดบทบาท ข้อมูลและกติกาไว้เพื่อให้
ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปญ
ั หา และตัดสินใจจากสภาพการณ์ที่เขากาลัง
เผชิญอยู่
กระบวนการทีผ่ ู้สอนใช้ในการช่วยให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด โดยให้ผเู้ รียนลงไปเล่นในสถานการณ์ที่มี
บทบาท ข้อมูล และกติกาการเล่น ที่สะท้อนความเป็นจริง
การจัดสถานการณ์จาลองให้ผู้เรียน จะทาให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสฝึกการ
แก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจ

ผู้วิจัยได้ท าการวิเ คราะห์จ ากตารางที่ 6 ตารางการวิเ คราะห์ความหมายของ
สถานการณ์จาลองในตารางความหมายของสถานการณ์จาลอง ดังกล่าว ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปได้
ว่า สถานการณ์ จ าลองเป็ น กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ แ บบหนึ่ ง โดยการจั ด สถานการณ์ แ ละ
สภาพแวดล้อมเลียนแบบให้เหมือนหรือใกล้เคียงสภาพการณ์จริง โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ได้ลงมือ
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ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง ผู้เรียนแสดงบทบาทและสามารถคิดตัดสินใจในการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ที่
ตนกาลังเผชิญอยู่ และทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในสิ่งต่างๆ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติจริงต่อไปซึ่งจะ
คานึงถึงในเรื่องของความปลอดภัยในการปฏิบัติ
2.2) ลักษณะของสถานการณ์จาลอง
สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2546) กล่าวว่า ลักษณะของสถานการณ์จาลอง มี
2 ลักษณะ คือ
(1) สถานการณ์แท้จาลอง เป็นสถานการณ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงเพื่อ
เรียนรู้ความจริง เช่น การจาลองสถานการณ์ประวัติศาสตร์ขึ้นมาให้ผู้เรียนแสดง โดยผู้แสดงจะต้องใช้
ข้อมูลที่เป็นจริงของสถานการณ์นั้นๆ ในการตัดสินใจในเหตุการณ์ต่างๆ
(2) เกมจาลองสถานการณ์ มีลกั ษณะเป็นเกมการเล่นที่สะท้อนความเป็นจริง
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(2.1) เกมจาลองสถานการณ์แบบไม่มีการแข่งขัน เช่น เกมจาลองการเลือก
อาชีพ เป็นต้น
(2.2) เกมเกมจาลองสถานการณ์แบบมีการแข่งขัน เช่น เกมจาลอง
สถานการณ์การค้าขาย เป็นต้น
ชนาธิป พรกุล (2554) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของสถานการณ์จาลอง มีดังนี้
(1) เป็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเลียนแบบชีวิตจริงมากทีส่ ุด
(2) ผู้เรียนเป็นผูเ้ ลือกทีจ่ ะทา ลงมือทา และรับผลของการกระทา หรือการตัดสินใจ
(3) มีการแข่งขัน การร่วมมือ และมีการสือ่ สาร
(4) เป็นประสบการณ์การเรียนรู้ทางอ้อม
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี (2557) กล่าวว่า ลักษณะสาคัญของ
สถานการณ์จาลอง มีดังนี้
(1) การใช้สถานการณ์เป็นหลัก (paper based scenario) เป็นการเรียนโดยการ
ประยุกต์การเรียนโดยใช้บทเรียนที่มีปัญหาเป็นหลัก ปัญหาที่พบ ผู้เรียนไม่ได้สนใจปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง จะมุ่งแก้ปัญหาตามบทเรียนที่มีให้จึงเหมาะเป็นบางวิชา
(2) การแสดงบทบาทสมมติ (Role play) การสอนด้วยบทบาทสมมติเหมื อน
สถานการณ์จริง จะประกอบด้วยการที่กลุ่มนักศึกษาเขียนบทการแสดงและมอบหมายบทบาทหน้าที่
ของแต่ละคน เช่น พยาบาล ผู้ปุวย และผู้เรียน 2 ใน 3 เป็นผู้สังเกตพฤติกรรม ผู้สอนต้องควบคุม
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ห้องเรียนโดยให้ผู้เรียนทุกคนสนใจบทบาททีเ่ พื่อนแสดง การสอนแบบนี้เหมาะกับการสอนเทคนิคการ
สื่อสาร หรือสอนผู้ปุวยก่อนกลับบ้าน
(3) Single task trainer เป็นการฝึกที ละวิธีการ เป็นการสอนที่ผู้สอนจะต้องปู
พื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ครบถ้วนในกิจกรรมเฉพาะและมีการสาธิต และสาธิตย้อนกลับโดยการฝึกที
ละวิธีการหรือกิจกรรม
(4) Desk/Table top exercise การประชุมหารือเชิงปฏิบัติการ เป็นการที่ผู้เรียนได้
ฝึกการแก้ปัญหาสถานการณ์ที่สาคัญของหน่วยงานหรือประเทศที่มีการสูญเสียทางเศรษฐกิจจะส่งผล
ต่ออัตราการเสียชีวิต
(5) Manniequin based (หุ่นมนุษย์จาลอง) เป็นการสอนที่ผสู้ อนให้ผู้เรียนได้ฝกึ ใน
สถานการณ์ต่างๆกับหุ่นจาลองที่ผู้สอนได้จาลองสถานการณ์คล้ายกับผู้ปุวยจริง
(6) Manniequin total immession (หุ่นมนุษย์จาลองแบบครบในทางการแพทย์)
เป็นการสอนที่ผู้สอนสามารถให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การแสดงอาการของผู้ปุวยในหลายระบบพร้อมๆ กัน
(7) Environment เป็นการสอนที่จดั สิ่งแวดล้อมให้เสมือนจริง เช่น เป็นการสอนที่มี
การจาลองคล้ายกันในหอผู้ปุวย ผู้ปุวยรวมหลายเชื้อชาติ หลายโรค ให้ผู้เรียนฝึกการดูแล บริหาร
จัดการในหอผู้ปุวย
(8) Virtual reality ระบบเสมื อนจริง เป็นการสอนที่ใช้ประโยชน์จ ากการสร้าง
สื่อผสม ให้ผู้เ รียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองหรือเป็นกลุ่ม ได้ โดยนาเทคโนโลยีสมั ยใหม่ม าใช้ สามารถ
เคลื่อนย้าย โต้ตอบในสิ่งแวดล้อมมีที่แสดงหรือดูในรายละเอียดได้
ตารางที่ 7 ตารางการวิเคราะห์ลกั ษณะของสถานการณ์จาลอง
ผู้กล่าว

ลักษณะของสถานการณ์จาลอง

สุวิทย์ มูลคา และ
(1) สถานการณ์แท้จาลอง เป็นสถานการณ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้ผเู้ รียนได้
อรทัย มูลคา (2546) แสดงเพือ่ เรียนรู้ความจริง, (2) เกมจาลองสถานการณ์
ชนาธิป พรกุล (2554) (1) เป็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเลียนแบบชีวิตจริงมากทีส่ ุด
(2) ผู้เรียนเป็นผูเ้ ลือกทีจ่ ะทา ลงมือทา และรับผลของการกระทา หรือ
การตัดสินใจ มีการแข่งขัน การร่วมมือ และการเรียนรูท้ างอ้อม
วิทยาลัยพยาบาลบรม (1) การใช้สถานการณ์เป็นหลัก
ราชชนนี สุพรรณบุรี (2) การแสดงบทบาทสมมติ (Role play)
(2557)
(3) Single task trainer เป็นการฝึกทีละวิธีการ
(4) Desk/Table top exercise การประชุมหารือเชิงปฏิบัตกิ าร
(5) Manniequin based (หุ่นมนุษย์จาลอง)
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ตารางที่ 7 (ต่อ)
ผู้กล่าว
ลักษณะของสถานการณ์จาลอง
วิทยาลัยพยาบาลบรม (6) Manniequin total immession (หุ่นมนุษย์จาลองทางการแพทย์)
ราชชนนี สุพรรณบุรี (7) Environment เป็นการสอนทีจ่ ัดสิง่ แวดล้อมให้เสมือนจริง
(2557)
(8) Virtual reality ระบบเสมือนจริง
ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ ออกมาจากตารางที่ 7 ตารางการวิเ คราะห์ลัก ษณะของ
สถานการณ์จาลอง พบว่ามีผู้ได้กล่าวไว้มากมายซึ่ง วิเคราะห์ออกมา ดังนี้ (1) สถานการณ์แท้จาลอง
เป็นสถานการณ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงเพื่อเรียนรู้ความจริง (Environment เป็นการสอน
ที่จัดสิ่งแวดล้อมให้เสมือนจริง และ Virtual reality ระบบเสมือนจริง), (2) เกมจาลองสถานการณ์
(ผู้เ รียนเป็นผู้เ ลือ กที่ จะทา ลงมื อท า และรับผลของการกระท า หรือการตัดสินใจ ในรูปแบบการ
แข่งขัน), การแสดงบทบาทสมมติ (Role play), Manniequin based (หุ่นมนุษย์จาลอง) ซึ่งจะเห็น
ได้ว่ามีรายละเอียดในแต่ละลักษณะค่อนข้างมาก จึงวิเคราะห์ออกมาในรูปแบบนี้
2.3) ขั้นตอนในการออกแบบสถานการณ์จาลอง
สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2546) กล่าวถึงขั้นตอนในการออกแบบ
สถานการณ์จาลองว่า
(1) วางขอบเขตปัญหาการสอน สิ่งที่จาเป็นจะต้องรู้ในการกาหนดปัญหาอย่างหนึ่ง
อย่างใดแล้ว ควรจะใช้อ ะไรเป็นเครื่องมื อหรือสื่อที่จ ะมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้หรือการแก้ปัญหา
เหล่านั้น หรือจะใช้อะไรเป็นแรงจูงใจ และผู้กาหนดปัญหาจะต้องรู้ให้ลึกซึ้งว่าปัญหาคืออะไร ปัญหาที่
เกิดขึ้นนั้นมีความมุ่งหมายอย่างไร เราจะอาศัยอะไรเป็นสภาวะแวดล้อมที่จะช่วยให้เข้าใจปัญหา
(2) พิ จ ารณาสภาพของระบบที่ จ ะนามาใช้ในสถานการณ์ ผู้ออกแบบจะต้อ ง
พิจารณาว่าจะใช้กับผู้เรียนกี่คนและใช้กาลังคนเท่าไหร่ ใช้เครื่องมืออะไรช่วย ใช้วิธีการอย่างไร วัสดุ
อุปกรณ์อะไร หลักการดาเนินงานจะเป็นไปในรูปใด และจะสร้างปรัชญาการสอนในแนวใด หรือกล่าว
โดยสรุป ก็คือ จะต้อ งคานึง ถึง ส่วนประกอบต่างๆ ที่จ ะมี ส่วนช่วยในการวางขอบเขตของปัญหาได้
เหมาะสมและถูกต้องตามวัตถุประสงค์
(3) ปรับสภาพการเข้าสู่ปัญหา เพื่อที่จะให้ปัญหานั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เราจะ
อาศัยสภาพการณ์ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับปัญหา หรือเลือกวิธีการที่จะช่วยนาปัญหาไปสู่
จุดหมายปลายทางที่กาหนดไว้
(4) กาหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ ต้องกาหนดออกมาในรูปของพฤติกรรมที่วัดได้
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(5) กาหนดเกณฑ์ในการวัดผล เนื่องจากเกณฑ์การวัดผลแบบนี้จะต้องใช้วัด
พฤติกรรมของผู้เรียนจึงต้องสร้างเกณฑ์ออกเป็น 2 แบบ คือ
1. วัดผลขั้นสุดท้ายในการเรียนรู้
2. วัดขีดระดับความสามารถทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
(6) เสนอผลของสถานการณ์จาลอง ผลของสถานการณ์จาลองมีข้อได้เปรียบวิธีการ
เรียนรู้แบบอื่นอีกหลายอย่าง คือ
1. สามารถสร้างอารมณ์และสร้างทัศนคติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. สถานการณ์จาลองสามารถรวบรวมพฤติกรรมที่จะชี้ความสามารถของ
ผู้เรียนและความจาไว้ด้วยกันได้คือ ผู้เรียนจะมีพฒ
ั นาการทั้งด้านความจาและพัฒนาขีดความสามารถ
3. สถานการณ์จาลองจะจูงใจให้ผเู้ รียนประกอบกิจกรรมได้นาน
4. ผู้เรียนจะสามารถเลือกตอบสนองต่อสภาวการณ์ทางสังคมจาก
สถานการณ์จาลองได้
5. สถานการณ์จาลองจะช่วยปรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้ รียน
ให้เข้ากันได้เป็นอย่างดีและเป็นไปตามที่ตอ้ งการ
6. สถานการณ์จาลองจะดึงความสนใจของผูเ้ รียนไว้ได้ทั้งในการทา
แบบฝึกหัดและแม้แต่ในการเรียนเนื้อหาหลายอย่าง
7. สถานการณ์จาลองสามารถที่จะชักจูงผู้เรียนให้เข้าสู่พฤติกรรมที่ต้องการ
ได้
(7) กาหนดชนิดของเครื่องมือ ที่จะนามาสร้างเป็นส่วนของสถานการณ์จาลอง เช่น
ใช้เครื่องมือช่วยสอน หรือสื่ออย่างอื่นๆ เช่น เกมสถานการณ์จาลอง เป็นต้น
(8) เลือกสือ่ หลายๆ อย่างเข้ามาใช้ เลือกเอาสื่อที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุดเป็น
เครื่องมือพัฒนาสถานการณ์จาลอง
(9) พัฒนาระบบสถานการณ์จาลอง แก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนเพือ่ ให้
สถานการณ์จาลองสมบูรณ์ที่สุด
(10) ทดลองใช้สถานการณ์จาลอง เพื่อหาข้อจากัดของสถานการณ์จาลองที่สร้างขึ้น
อาจทดลองกับคนกลุม่ เล็ก หรือแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็ได้ การทดลองอาจจะทาได้ทั้งแบบเปิดและแบบปิด
คือให้ผู้รับการทดสอบทาเครื่องหมายในที่ๆ เป็นปัญหา และอาจให้วิธีเปิดอภิปรายกับผู้สร้างโดยตรง
(11) เปลี่ย นแปลงแก้ ไ ขสถานการณ์ จ าลอง หลั ง จากการทดลองถ้ าหากพบ
ข้อบกพร่องต้องนากลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมและเป็นไปตามที่ต้องการ
(12) ใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสอนจริ ง เพื่ อ ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
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(13) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต ซึ่งมักจะพบ
ความเปลี่ยนแปลงอยู่เสนอ เมื่อเป็นเช่นนี้เราจึงต้องเตรียมปรับ ปรุงสถานการณ์จาลองให้ทันสมัยอยู่
เสมอ
2.4) ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองดังนี้ (สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูล
คา, 2546)
(1) ขั้นเตรียมการ ผู้สอนเตรียมสถานการณ์จาลองที่จะใช้จัดการเรียนรู้ ซึ่งผู้สอน
อาจจะสร้างสถานการณ์ขึ้นเอง หรือเลือกสถานการณ์จาลองที่มีผู้สร้างไว้แล้ว รวมทั้งการเตรียมวัสดุ
อุป กรณ์ สิ่ ง จ าเป็น ต่ า งๆ และสถานที่ ในขั้น ตอนนี้ ผู้ ส อนจะต้ อ งศึก ษาและท าความเข้ าใจใน
สถานการณ์จ าลองนั้นและควรจะทดลองปฏิบัติ ด้วยตนเอง เพื่อจะได้ ท ราบถึง ปัญ หาอุป สรรค
ข้อขัดข้องต่างๆ จะได้จัดเตรียมหาทางปูองหรือแก้ไขไว้
(2) ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและแนวทางปฏิบั ติ โดยปกติส ถานการณ์
จาลองส่วนใหญ่จะมีความซับซ้อนพอสมควรการนาเสนอสถานการณ์จาลอง บทบาทและกติกาต่างๆ
จ าเป็นที่ ผู้ส อนต้อ งมี ก ารเตรียมการอย่างดีจัดเตรียมข้อมู ล ทุ ก อย่างไว้ใ ห้พร้อม ในการนาเสนอ
สถานการณ์นั้ นๆ ผู้ส อนจะต้อ งเสนอให้ เ ป็น ไปตามล าดั บ ขั้น ตอน โดยเริ่ ม ด้ว ยการบอกเ หตุผ ล
วัตถุป ระสงค์ ภาพรวมของสถานการณ์จาลองทั้ง หมด แล้วจึง ให้ข้อมู ลรายละเอียดที่ จ าเป็น เช่น
บทบาท กติกา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือผู้แสดงซักถามเพื่อความเข้าใจได้
(3) ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเข้าใจภาพรวม บทบาท กติกาของ
สถานการณ์จาลองนั้น ผู้เรียนทุกคนควรได้รับบทบาทในการแสดงซึ่งผู้สอนอาจเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
เลือกบทบาท หรือผู้สอนอาจเป็นผู้กาหนดบทบาทให้ผู้เรียนได้ตามความเหมาะสม ซึ่งบางครั้งผู้เรียน
บางคนอาจจะได้รับบทบาทที่เ หมาะสมกับบุคลิกภาพหรือใกล้เคียงกับชีวิตจริงของตน แต่บางคน
อาจจะได้รับบทบาทที่ไม่ตรงกับบุคลิกภาพหรือแตกต่างจากชีวิตจริง ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
แนวคิดใหม่ๆ ขึ้นมาได้
(4) ขั้นแสดง ในขั้นนี้ผู้เ รียนที่ ร่วมแสดงในสถานการณ์จาลองจะต้องใช้ข้อมู ล
ทั้งหมดที่ให้ไว้ประกอบกับวิจารณญาณของตัวเอง เพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือแก้ปัญหาตามสถานการณ์นั้น
ให้ดีที่สุด โดยผู้เรียนจะต้องพิจารณาว่า จะพูดอะไร, จะพูดกับใคร, จะเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับ
บทบาทอย่างไร
สาหรับผู้สอนควรจะทาหน้าที่
- ควบคุม ติดตามคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้แสดงอย่างใกล้ชิด
-จดบันทึกข้อมูลทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้

41
-ให้คาปรึกษาหรือตามความจาเป็นช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น
-กาหนดว่าจะเริ่มและยุติการแสดงเมื่อไหร่
(5) ขั้นอภิปราย เนื่องจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์จาลองเป็นวิธีการ
ที่ มุ่ ง ให้ผู้เ รี ยน มี ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ สภาพความเป็น จริง หรือใกล้เ คีย งความเป็น จริง ที่
สถานการณ์จาลองขึ้นมา ดังนั้น หลังจากแสดงแล้วจาเป็นต้องมีการอภิปรายประเด็นการเรี ยนรู้จาก
สถานการณ์ในเรื่องนั้นๆ อะไรบ้างเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์นั้น สิ่งเหล่านี้จะทาให้ผู้เรียน
เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
(6) ขั้นสรุปและประเมินผล ผู้สอนและผู้เรียนสรุปสาระสาคัญและประเมินผลการ
เรียนรู้
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์ทั้ง 6 ขั้นตอน สรุปได้ดังแผนภูมิ ดังนี้

ภาพที่ 3 ภาพแสดงขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
ที่มา : สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2546)
ศุภลักษณ์ ธนาโรจน์ (2560) ได้กล่าวถึงขั้นตอนช่วยเสริมในการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จาลอง (Simulation Based Learning : SBL) มีดังนี้
(1)Safety เพื่อ เน้นให้เกิ ดความปลอดภัยก่ อนที่ท าการปฏิบัติจ ริง เมื่อผู้เ รียนได้
ปฏิบัติจริงผู้เรียนจะเริ่มเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติอย่างปลอดภัย
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(2)Experience เป็นขั้นที่เพิ่มประสบการณ์ในด้านทักษะให้กับผู้เรียน เพื่อไม่ให้เกิด
ความกลัวหรือความตื่นตกใจ
(3)Practice การฝึกต้องให้ผู้เรียนดึงเอาความรู้ที่ได้เรียนนาออกมาใช้จริงในการฝึก
(4)Benefits เมื่ อ ท าการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ะท าให้ เ กิ ดประโยชน์ กั บ ผู้ เ รี ย นซึ่ ง จะได้
ประสบการณ์ในการฝึกฝนเรียนรู้จริง ซึ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย
จากการวิเคราะห์โดยผู้วิจัยได้ศึกษาขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองควร
ใช้ร่วมกั นของ สุวิท ย์ มู ลคา และ อรทั ย มู ลคา (2546) และศุภลัก ษณ์ ธนาโรจน์ (2560) ทาให้ได้
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ สิ่งทีเ่ สริมในขั้นนี้ ความปลอดภัย (Safety)
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและแนวทางปฏิบัติ สิ่งที่เสริมในขั้นนี้ ความ
ปลอดภัย (Safety)
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน สิ่งที่เสริมในขั้นนี้ ความปลอดภัย (Safety)
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ สิ่งที่เสริมในขั้นนี้ ความปลอดภัย (Safety) การจัด
ประสบการณ์ (Experience), การปฏิบัติ (Practice)
5. ขั้นอภิปราย สิ่งทีเ่ สริมในขั้นนี้ ความปลอดภัย (Safety)
6. ขั้นสรุปและประเมินผล สิ่งที่เสริมในขั้นนี้ ความปลอดภัย (Safety), สิ่งที่ได้รบั
(Benefits)
จากขั้นตอนที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ดังที่กล่าวมาข้างต้น เห็นว่าขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์ จ าลองสามารถนาขั้ นตอนช่วยเสริม ในการจัด การเรียนรู้โ ดยใช้ส ถานการณ์จ าลอง
(Simulation Based Learning : SBL) มาเสริมในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้มีความสมบูรณ์ในการจัดการ
เรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองนามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์ ดังนี้
1. ความปลอดภัย (Safety) เพื่อเน้นให้เกิดความปลอดภัยก่อนที่ทาการปฏิบัตจิ ริง
ซึ่งในขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองทั้ง 6 ขั้นตอนควรมีในเรื่องของความปลอดภัย
เพื่อให้การปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย
2. การจัดประสบการณ์ (Experience) เสริมในขั้นที่ 4 ขั้นแสดง เพราะการจัด
ประสบการณ์ (Experience) เป็นขั้นที่เพิ่มประสบการณ์ในด้านทักษะให้กับผู้เรียน เพื่อไม่ให้เกิดความ
กลัวหรือความตื่นตกใจ เพราะในขั้นแสดงจะเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรมในสถานการณ์จาลองอย่าง
มีวิจารณญาณ ซึ่งจะมีการแก้ปัญหากับสถานการณ์ที่ได้พบนั้นได้ดีที่สุด ซึ่งเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์โดยมีวิจารณญาณหรือรู้ในสิ่งที่ควรปฏิบัติจะทาให้เกิดทักษะที่ถูกต้อง และจะไม่มีความ
กลัวเกิดขึ้นในการฝึกปฏิบัติ
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3. การปฏิบัติ (Practice) เป็นการฝึกต้องให้ผู้เรียนดึงเอาความรู้ที่ได้เรียนนาออกมา
ใช้จริงในการฝึก ซึ่งขั้นที่ 4 ขั้นแสดงจะเป็นขั้นที่ให้ผู้เรียนร่วมกิจกรมในสถานการณ์จาลองอย่างมี
วิจารณญาณ ซึ่งจะมีการแก้ปญ
ั หากับสถานการณ์ที่ได้พบ จึงมีความเกี่ยวข้องกัน
4. ประโยชน์ (Benefits) เป็นขั้นที่ทาการฝึกปฏิบัติจะทาให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน
ซึ่งจะได้ประสบการณ์ในการฝึกฝนเรียนรูจ้ ริง ซึ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัย เพราะขั้นที่ 6 ขั้นสรุป
และประเมินผลเป็นการสรุปถึงการได้รับประโยชน์ในการเรียนรู้จากการปฏิบัติและสามารถบอกได้อีก
ด้วยว่าจากการปฏิบัติดังกล่าวเกิดผลดีในด้านใดบ้างจึงมีความเกี่ยวข้องกัน
2.5 ประโยชน์ของการใช้สถานการณ์จาลอง
ทิศนา แขมมณี (2552) ได้นาเสนอประโยชน์ของสถานการณ์จาลองไว้
ดังนี้
1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้เรื่องที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้
อย่างเข้าใจเกิดความเข้าใจเนื่องจากได้มปี ระสบการณ์ทเี่ ห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง
2. เป็นวิธีสอนทีผ่ ู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ สูงมาก ผูเ้ รียนได้เรียนอย่าง
สุนกสนาน การเรียนรูม้ ีความหมายต่อตัวผู้เรียน
3. เป็นวิธีสอนทีผ่ ู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ จานวนมาก
เช่นกระบวนการปฏิสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื่น กระบวนการสื่อสาร กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการ
แก้ปัญหาและกระบวนการคิด เป็นต้น นับเป็นวิธีเรียนที่ได้ความรู้แบบคงทน
4. เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากสาหรับผู้เรียนที่มีแรงจูงใจต่า
5. ทาให้เข้าใจสถานการณ์จริงได้กอ่ นปฏิบัตจิ ริง
6. ช่วยนาสถานการณ์ที่มีข้อจากัดในการปฏิบัตจิ ริงมาฝึกได้ก่อนใช้ทักษะ
ขั้นสูงในสถานการณ์จริงต่อไป
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2552) ได้กล่าวว่า ประโยชน์ของวิธีสอนโดยใช้
สถานการณ์จาลองว่ามีคุณค่าต่อตัวผู้เรียนหลายประการ ดังนี้
1. ได้รับความรู้ ขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอนสถานการณ์
จาลองนั้นผู้เรียนจะเรียนรู้ในเนื้อหาสาระจากบทเรียนนั้นๆ ไปด้วย ทาให้เกิดมโนคติในเนื้อหาวิชานั้น
2. ได้พัฒนากระบวนการทางความคิดโดยเฉพาะการแก้ ปัญหา และการ
ตัดสินใจสถานการณ์จาลองมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ตนเผชิญ
อยู่รวมทั้งการฝึกทักษะของการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล กิจกรรมข้อนี้ผู้สอนจะช่วยให้พัฒนาผูเ้ รียนด้วย
การชี้แนะและคอยกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นของตนอย่างเต็มที่
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3. เข้ าใจโครงสร้ าง ระบบของสั ง คม เศรษฐกิ จ และการเมื องเพราะ
สถานการณ์จาลองหรือที่จัดเป็นเกมจาลองสถานการณ์บางบทได้จาลองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน
สังคมมาไว้ในห้องเรียน สภาพการณ์ดังกล่าวได้สะท้อนให้ เห็นถึงโครงสร้าง และระบบสังคมไว้ด้วย
นอกเหนือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งนี้เองที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปด้วยในตัว
4. ฝึกฝนการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เช่น การร่วมมือกับกลุ่ม การยอมรับมติของ
กลุ่มการแข่งขัน การติดต่อ การสื่อความคิด การประสานงานกับผู้อื่น รวมทั้งเข้าใจกฎเกณฑ์ เงื่อนไข
ของสังคม ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
5. ได้ฝึกฝนการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์การฝึกฝนเช่นนี้จะทาให้ผู้เรียนเป็น
คนใจเย็น มีเหตุผล และมีสติเมื่อเผชิญกับสภาพการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆ
6. ได้ พัฒนาทัศนคติและค่านิยมของตนเองจากการเรียนการสอน โดยใช้
สถานการณ์จาลองหรือเกมจาลองสถานการณ์จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตนเองมากขึ้น เมื่อต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ที่จาลองมา
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม กิจกรรมส่วนใหญ่ในการสอน
โดยใช้สถานการณ์จาลองหรือเกมจาลองสถานการณ์นั้น ผู้เรียนจะเป็นผูด้ าเนินการเอง ผู้สอนจะเป็นผู้
แนะนาช่วยเหลือ การสอนด้วยวิธีการดังกล่าวเหมาะสมกับผู้เรียนมาก เพราะเป็นการจัดสภาพการ
เรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยการเสนอประสบการณ์ตรง คือสภาพการเรียนการสอนที่มีสภาพคล้าย
ความเป็นจริงมากที่สุด ทาให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น กระฉับกระเฉง และมีความสนใจในการ
เรียนอย่างมาก
ประโยชน์จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation Based Learning :
SBL) (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี, 2557)
1. เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่าง
เข้าใจ เกิดความเข้าใจ เพราะได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียน
2. ผู้เรียนมีส่วนในการเรียนรู้สูงมาก เรียนอย่างสนุกสนาน
3. ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆหลากหลาย เช่น กระบวนการคิด
การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เป็นต้น
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ตารางที่ 8 ตารางการวิเคราะห์ประโยชน์ของการใช้สถานการณ์จาลอง
ผู้กล่าว
ทิศนา แขมมณี
(2552)

ประโยชน์ของการใช้สถานการณ์จาลอง
1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรู้เรื่องที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้
อย่างเข้าใจ
2. เป็นวิธีสอนทีผ่ ู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
3. เป็นวิธีสอนทีผ่ ู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ
4. เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากสาหรับผู้เรียนที่มีแรงจูงใจต่า
5. ทาให้เข้าใจสถานการณ์จริงได้กอ่ นปฏิบัตจิ ริง
6. ช่วยนาสถานการณ์ที่มีข้อจากัดในการปฏิบัตจิ ริงมาฝึกได้ก่อน
มหาวิทยาลัยสุโขทัย- 1. ได้รับความรู้ ขณะที่ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน
ธรรมาธิราช (2552) 2. ได้พัฒนากระบวนการทางความคิดโดยเฉพาะการแก้ปญ
ั หา และการ
ตัดสินใจ
3. เข้าใจโครงสร้าง ระบบของสังคม เพราะจัดเป็นเกมจาลองสถานการณ์
บางบทได้จาลองสถานการณ์ทเี่ กิดขึ้นจริงในสังคม
4. ฝึกฝนการอยูร่ ่วมกับผู้อื่น เช่น การร่วมมือกับกลุ่ม
5. ได้ฝึกฝนการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์
6. ได้พัฒนาทัศนคติและค่านิยมของตนเองจากการเรียนการสอน
7. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอนให้กับ
ผู้เรียนโดยการเสนอประสบการณ์ตรง
วิทยาลัยพยาบาลบรม 1. เป็นวิธีการสอนที่ช่วยให้ผเู้ รียนได้เรียนรูเ้ รือ่ งทีม่ ีความสัมพันธ์ซับซ้อน
ราชชนนี สุพรรณบุรี ได้อย่างเข้าใจ เกิดความเข้าใจ เพราะได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
(2557)
เรียน, 2. ผูเ้ รียนมีส่วนในการเรียนรูส้ ูงมาก เรียนอย่างสนุกสนาน,
3. ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆหลากหลาย เช่น
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา เป็นต้น
ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์ออกมาเป็นตารางที่ 8 ตารางประโยชน์ของการใช้สถานการณ์จาลอง
วิเคราะห์มาดังนี้ 1. เป็นวิธีสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ,
2. เป็ น วิธี ส อนที่ ผู้เ รี ย นมี ส่ว นร่ ว มในการเรีย นรู้ , 3. เป็ น วิธี ส อนที่ ผู้เ รี ย นมี โ อกาสได้ฝึ ก ทั ก ษะ
กระบวนการต่ างๆ เช่ น กระบวนการทางความคิ ดโดยเฉพาะการแก้ ปัญ หา และการตัดสิ นใจ,
4. เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากสาหรับผู้เรียนที่มีแรงจูงใจต่า, 5. ทาให้เข้าใจสถานการณ์จริงได้ก่อน
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ปฏิบัติจริง, 6. ช่วยนาสถานการณ์ที่มีข้อจากัดในการปฏิบัติจริงมาฝึกได้ก่อน, 7. ฝึกฝนการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น เช่น การร่วมมื อกับกลุ่ม, 8. ได้ฝึก ฝนการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ , 9. ได้พัฒนาทัศนคติและ
ค่านิยมของตนเองจากการเรียนการสอน, 10. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีสว่ นร่วมในกิจกรรม การเรียนการ
สอนให้กับผู้เรียนโดยการเสนอประสบการณ์ตรง และ 11. ผู้เรียนมีส่วนในการเรียนรู้สูงมาก เรียน
อย่างสนุกสนาน ล้วนเป็นประโยชน์ที่ได้จากการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
2.6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานการณ์จาลอง
ตารางที่ 9 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานการณ์จาลอง
ลา
ชื่อเรืองงานวิจัย
ดับ
1 ผลของการใช้
สถานการณ์จาลองต่อ
ความมั่นใจใน
ความสามารถของ
ตนเองในการดูและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง
สาหรับผู้ปุวยวิกฤติฉุกเฉินของนักศึกษา
พยาบาล
2 ผลของการใช้
สถานการณ์จาลองที่มี
ต่อความสามารถในการ
ทางานกลุ่มของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์
บารุง เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ (สุขสม
สิวะอมรรัตน์, 2552)

กลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษา
พยาบาล
ชั้นปีที่ 4
จานวน 70
คน

นักเรียนชั้น
ป. 5 ที่มีความ
สามารถ
ในการทางาน
กลุ่มไม่
เหมาะสม
จานวน
38 คน

เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย
แบบสอบถาม
ความมั่นใจใน
ความสามารถ
ของตนเอง

- โปรแกรม
การใช้
สถานการณ์
จาลอง
- แบบทด
สอบความ
สามารถใน
การทางาน
กลุ่ม

สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย
ความถี่, ร้อยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
, สถิติการทดสอบ
ค่า “ที” (t-test)

ข้อค้นพบจาก
งานวิจัย
-ควรพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้โดย
ใช้สถานการณ์
จาลองก่อนฝึก
ปฏิบัติการดูแล
ผู้ปุวยเพื่อช่วยให้
นักศึกษาเกิดความ
มั่นใจในการฝึก
ปฏิบัติงาน
ค่าเฉลี่ย, ส่วน
-การใช้สถานการณ์
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จาลองทาให้
, สถิติการทดสอบ นักเรียนมี
ค่า “ที”
ความสามารถใน
(t-test)
การทางานกลุ่ม
และ ค่า KR-20
(Kuder
Richardson – 20
)
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ลา
ดับ
3

ชื่อเรืองงานวิจัย กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย
พฤติกรรมการ
นักเรียนที่
-แผนการจัด
แก้ปัญหาของ
ศึกษาในชั้น
ประสบการณ์
เด็กปฐมวัยที่
อนุบาลปีที่ 1 การใช้
ได้รับการจัด
การศึกษา
สถานการณ์
กิจกรรมการใช้ 2554
จาลอง
สถานการณ์
โรงเรียนทัสนา -แบบวัด
จาลอง (อรกช
รมย์อนุสรณ์ พฤติกรรมการ
อุดมสาลี, 2555)
แก้ปัญหา

สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย
ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
, สถิติการทดสอบ
ค่า “ที” (t-test)

ข้อค้นพบจากงานวิจัย
-การแก้ปัญหาของ
ตนเองที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้อื่นได้และแก้ปัญหา
เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
-เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรม
ในการแกปัญหาสูงขึ้น
และมีอิสระในการคิด

จากตารางที่ 9 สรุปงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการใช้สถานการณ์จาลอง พบว่า ภาพรวม
ของสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานการณ์จาลอง จะเน้นแก้ปัญหาจากการได้ลงมือปฏิบัตทิ ั้ง
การปฏิบัตอิ ย่างถูกวิธีของตนและการปฏิบัติเป็นรูปแบบกลุม่
3. ความปลอดภัยทางการกีฬาและพลศึกษา
3.1) ความหมายของความปลอดภัย
ชัยยุทธ์ ชวลิตนิธิกุล (2534) กล่าวว่า “ความปลอดภัยในการท างานที่ใช้ในประเทศไทยมี
ความหมายตรงกับคาในภาษาอังกฤษว่า Occupational Safety and Health คือหมายรวมถึง
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทางานของผู้ประกอบอาชีพทั้งหลาย”
Philip (อ้างถึงใน ฟูารัตน์ สมแสน, 2539) กล่าวว่า “ความปลอดภัย หมายถึงการรู้จักวิธีหรือ
มีทักษะที่จะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือเชื้อโรค”
วิฑูรย์ สิมะโชคดี และวีระพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (2543) กล่าวว่า “ ความปลอดภัย หมายถึง
การปราศจากสภาพการณ์ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคล หรือความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน หรือวัสดุ หรือการกระทบกระเทือนต่อขีดความสามารถในการปฏิบัติการปกติของบุคคล
รวมถึงการปราศจากอันตรายที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นด้วย ”
สรุปความหมายของความปลอดภัยได้ว่า ความปลอดภัย หมายถึง สภาวะที่ปราศจากสิ่งที่จะ
ทาให้เ กิ ดการบาดเจ็บ ต่อ บุคคล หรือความเสียหายทั้ ง ในเรื่อง ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความ
เสียหายต่อวัสดุ แม้กระทั่งตัวบุคคลอีกด้วย รวมถึงการรู้จักวิธีปูองกันและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ และสิ่งที่
ทาให้เกิดอันตราย ซึ่งถ้ารู้จักความหมายหรือรู้วิธีการปูองกันแล้วจะทาให้ลดความเสี่ยงที่จะทาให้เกิด
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การบาดเจ็บและลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท และเสริมให้บุคคลอยู่อย่างเป็น
สุข
3.2) การปูองกันการบาดเจ็บโปรแกรมพลศึกษาและการกีฬาในโรงเรียน (Posner, 2000)
ในวิทยาลัยของอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับเวชศาสตร์ทางการกีฬา ได้กล่าวว่า ครึ่งหนึ่งจากการ
บาดเจ็บทั้งหมด ในของเด็กและวัยรุ่นในขณะที่เล่นกีฬา ต้องจัดแนวโน้มในการปูองกัน การปูองกัน
การบาดเจ็บ ควรเป็นสิ่งสาคัญในโปรแกรมพลศึกษาและการกีฬาในโรงเรียน การปูองกันการบาดเจ็บ
ควรจะมีการปูองกันที่ ดีเ พราะถือเป็นสิ่งที่ อาจเกิดขึ้นระหว่ างการท ากิจ กรรมการแข่งขันได้ การ
ปูองกันการบาดเจ็บเป็นอี กเรื่องหนึ่งที่ สาคัญ การปูองกันการบาดเจ็บควรรวมอยู่ในกิจกรรมของ
โรงเรียน ที่ต้องสอนให้ผู้เรียนมีความรู้มากกว่าการในห้องเรียน ซึ่งจะรวมถึงโปรแกรมลดน้าหนักหรือ
การออกกาลังกาย (เช่น หลังเลิกเรียน มีการสอนเต้นแอโรบิค) ส่วนใหญ่ระดับที่เกิดการบาดเจ็บที่
รุนแรงที่สุดคือการเล่นกีฬาในระดับชั้นมัธยม ทุกกีฬาควรมีการปูองกันการบาดเจ็บเป็นเรื่องที่ต้องให้
ความสาคัญอย่างยิ่ง
ในเรื่องของการปูองกันการบาดเจ็บยังเป็นเพียงเรื่องที่ยังคงรู้กันเพียงเล็กน้อยที่จะเกิดขึ้นใน
ชั่วโมงเรียนพลศึกษา มี หลายเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทาไมการบาดเจ็บเหล่านี้จึงมี แนวโน้ม ที่มีความ
รุนแรงน้อยลงกว่าที่เกิดขึ้นในระหว่างกิจกรรมที่คล้ายกับโปรแกรมกีฬาระหว่างโรงเรียน :
- ระดับของการฝึกและการแข่งขันจะรุนแรงมากขึ้นในทางกีฬาระดับที่สูงกว่าการ
เรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียน
- ความกดดันในการเข้าร่วมในกิ จกรรมทางกายเมื่อได้รับการบาดเจ็บ หรือการ
เจ็บปุวย จะพบน้อยในชั่วโมงวิชาพลศึกษา แต่ถ้าความรุนแรงมากกว่าจะพบในการแข่งขันที่ระดับสูง
กว่าหรือการฝึกของนักกีฬา
- การบาดเจ็บจากการออกกาลัง กายในชั้นเรียนพลศึกษา ได้รับการยอมรับจาก
ผู้ปกครองและผู้บริหารโรงเรียนน้อยกว่ากีฬาที่ระดับสูงหรือการฝึกของนักกีฬา แต่วิชาพลศึกษาเป็น
วิชาที่จาเป็น เพราะถือว่าเป็นการให้การศึกษา ในขณะที่การเล่นกีฬาเป็นไปโดยความสมัครใจ
ในหลายๆโรงเรียนในวิชาพลศึกษาอาจจะเหมาะที่ต้องมีผู้ที่ค่อยแนะนาและปูองกัน
การบาดเจ็บซึ่งต้องมีความเข้าใจในโปรแกรมพลศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูผู้สอนในวิชาพลศึกษาให้
ความสาคัญกับ :
(1) ก่อนการเริ่มกิจกรรม ต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ
(2) อุปกรณ์ปูองกัน
(3) หลักการกลับมาเล่นอีกครั้ง
(4) การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
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กลุ่มชาวอเมริกันทางด้านสุขภาพ พลศึกษา นันทนาการ ถูกพัฒนาให้เป็นมาตรฐาน
เพื่อการศึกษาทางพลศึกษา ซึ่งรวมถึงความสามารถที่เหมาะสมในการพัฒนา โดยดูจากระดับชั้นและ
เกณฑ์มาตรฐานตัวอย่างเพื่อสาหรับการประเมินว่าความสามารถเหล่านี้ให้เห็นถึงความสาเร็จในทาง
พลศึกษา มาตรฐานดังกล่าวมีความสาคัญเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมในชั้นเรียนพลศึกษายังคงอยู่ภายใต้
ขีดจากัดที่นักเรียนโดนส่วนใหญ่จะสามารถปฏิบัติได้ โดยไม่มีความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
3.3) หลักการสร้างความปลอดภัยในการออกกาลังกายและเล่นกีฬา
นักกีฬาที่เล่นเพื่อสุขภาพหรือเพื่อการแข่งขัน ต่างก็หวังจะมีผลเพื่อเพิ่มสมรรถภาพ
ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ผลที่ได้มิได้เป็นไปตามที่คาดหวังเสมอไป และในบางครัง้ สุขภาพโดยทั่วไปกลับเลวลง
ไปอีกทั้ง ๆ ที่ได้ฝึกซ้อมอย่างมากและคิดว่าถูกวิธีแล้วที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกกาลังกายเพื่อสุขภาพหรือการฝึกซ้อมกีฬา (ศิริลักษณ์ จันทรกูล, 2550) ได้เสนอหลักพิจารณา
เพื่อสร้างความปลอดภัยในการออกกาลังกายและเล่นกีฬาที่สาคัญไว้ดังนี้
(1) การรู้จักประมาณตน สภาพร่างกายและความเหมาะสมกับกีฬาชนิดต่าง ๆ ของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องเหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล มีข้อสังเกตที่สาคัญว่าการ
ฝึกซ้อมหนักเกินไปหรือไม่ ให้สังเกตด้วยตนเองจากความ เหนื่อย หากยังออกกาลังกายต่อไปได้โดย
ไม่เหนื่อยเพิ่มขึ้นและเมื่อพักแล้วไม่เกิน 10 นาที ก็รู้สึกหายเหนื่อยแม้จะมีความอ่อนเพลียอยู่บ้างแต่
พอวันรุ่งขึ้นก็หาย กลับสดชื่นเหมือนเดิมหรือ มากกว่าเดิม แสดงว่าการฝึกซ้อมหรือออกกาลังกายนั้น
ไม่หนักเกินไป
(2) การแต่งกาย กีฬาแต่ละชนิดต่างก็มีแบบของเครื่องแต่งกายที่ต่างกัน ในด้านการ
เคลื่อนไหว เครื่องแต่งกายที่เหมาะสม รัดกุม ย่อมทาให้การเคลื่อนไหวมีประสิทธิภาพดีกว่าและยัง
ช่วยปูองกันอันตรายได้อีกด้วย
(3) การกาหนดเวลาฝึกซ้อม ควรเป็นเวลาที่แน่นอนและควรเป็นเวลาเดียวกันทุกวัน
เพราะมีผลต่อการปรับตัวของร่างกาย อย่างไรก็ตามหากฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันให้คานึงถึงเวลาที่ใช้ใน
การแข่งขันจริงด้วย
(4) การรับประทานอาหาร ในเวลาอิ่มจัดซึ่งทาให้ปอดขยายตัวได้ไม่ดี เป็นผลเสีย
ต่อการออกกาลังกาย การได้รับอาหารและสารอาหารอย่างเพียงพอเป็นสิ่งสาคัญในการปูองกัน การ
บาดเจ็บ เพราะการชดเชยพลังงานจากสารอาหารและน้าให้ร่างกายทันทีภายหลังการฝึกซ้อมหนัก
ของนักกีฬาจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วขึ้น
(5) การดื่มน้า การที่ร่างกายสูญเสียน้าไปมาก จะทาให้สมรรถภาพลดต่าลง และถ้า
เสียมากต่อไปก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นการให้น้าชดเชยส่วนที่ขาดไปทาให้สมรรถภาพเพิ่มขึ้น
ได้
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(6) การพักผ่อน หลัง จากการฝึกซ้อมและออกก าลัง กาย ร่างกายจะเสียพลัง งาน
สารองไปมาก จึงจาเป็นต้องมีก ารชดเชย รวมทั้งซ่อมแซมส่วนที่ สึกหรอและเสริมสร้างให้แข็งแรง
ยิ่งขึ้นกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในระหว่างพักผ่อน หลังการฝึกซ้อม
3.3.1) การป้ องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาที่มาจากตัวผู้เล่น (พวงเพ็ชร์ เหมื อนสน,
2555)
ผู้เล่นกีฬาสามารถปูองกันการบาดเจ็บทางการกีฬาได้โดยการปฏิบัติดังนี้
1. การตรวจร่างกาย (Physical Examination) เพื่อหาความผิดปกติของโครงสร้างของ
ร่างกาย ซึ่งมักจะไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติหรือเกิดอาการอะไรเลยในชีวิตประจาวัน เช่น เท้าแบน ข้อ
เท้าเอียง ขาโก่ง หลังคด หน้าอกแฟบ และขาสั้นยาวไม่เท่ากัน เป็นต้น แต่ถ้าไปเล่นกีฬามาก ๆ หรือ
ฝึกอย่างหนักจะท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ การตรวจร่างกายก่อนการเล่นกีฬาหรือก่อนเข้าร่วมการ
แข่งขันจึงเป็นการปูองกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือเรื้อรังให้กับนักกีฬาได้
2. โปรแกรมการฝึก (Training Program) นักกีฬาจะต้องฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอตลอดทั้งปี ผู้
เล่นกีฬาจะต้องได้รับการฝึกขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ของร่างกายก่อน ในนักกีฬาที่ซ้อม
น้อยเกินไปหรืออ่อนซ้อมแล้วลงทาการแข่งขัน โดยเฉพาะกีฬาปะทะ เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล มวย
สากล เป็นต้น จะทาให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรงได้ เพราะความไม่สมบูรณ์ของร่างกาย
3. การฝึกทักษะการเล่นกีฬา (Sport – Skills Training) นักกีฬาส่วนใหญ่ที่ได้รับบาดเจ็บ มี
สาเหตุจากการไม่เข้าใจหรือไม่รู้วิธีที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ เช่น บางทีเล่นซอฟท์
บอลใช้หัวพุ่ง เข้าเบส หรือบาสเกตบอล ให้หัวมากกว่าเท้าและมือ ซึ่งอาจทาให้เกิดการกระแทกที่
ศีรษะ คอ ฟัน จนได้รับบาดเจ็บหรือนักเทนนิสเจ็บที่ข้อศอกบ่อย ๆ อาจเป็นเพราะใช้เทคนิคการเล่น
ที่ผิด นักกีฬาจะต้องหาวิธีการปูองกันไม่ให้เกิดการบาดเจ็บในกรณีนี้ ด้วยการศึกษาวิธีหรือเทคนิคการ
เล่นที่ถูกต้องและปลอดภัย จะช่วยลดการบาดเจ็บได้มาก
4. การสร้างจิตส านึกเรื่องความปลอดภัย (Safety Awareness) ผู้ฝึกสอนกี ฬาหรือครู
พลศึกษาเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับนักกีฬามากที่สุด ควรปลูกฝังเรื่อง ความปลอดภัยในการเล่นกีฬา โดยการ
ให้ความรู้ควบคู่กับทักษะการเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ที่เสี่ยงต่ออุบัติเหตุร้ายแรง การสร้างจิตสานึกใน
เรื่องความปลอดภัยในการเล่นกีฬาจึงช่วยลดการบาดเจ็บตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงพิการและเสียชีวิตได้
5. การอบอุ่นร่างกาย (Warm Up) การอบอุ่นร่างกายในทางพลศึกษา หมายถึง วิธีการออก
กาลังขั้นต้นด้วยตนเอง เช่น การวิ่ง การกระโดด มากกว่าจะเน้นการอบอุ่นร่างกายโดยการใช้อุปกรณ์
หรือคนอื่นมาช่วย การอบอุ่นร่างกายมีความสาคัญมาก เพราะเป็นการปูองกันความตึงเครียดและการ
ฉีกขาดของกล้ามเนื้อซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้
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ด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงมีผลทาให้นักกีฬาที่มีการอบอุ่นร่างกายอย่างเพียงพอ มีสมรรถภาพใน
การทางานดีขึ้น การอบอุ่นร่างกายขึ้นอยู่กับระยะเวลา ระยะทาง ความหนัก อุณหภูมิแวดล้ อมและ
เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ ดังนั้นเวลาของการอบอุ่นร่างกายจึงควรอยู่ในระหว่าง 15 – 30 นาที (ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคลและอายุ) นอกจากนี้การอบอุ่นร่างกายยังมีผลต่อทางด้านจิตวิทยา
เพราะทาให้นักกีฬามีความพร้อมทางด้านจิตใจอีกด้วย ผลของการอบอุ่นร่า งกายและการแข่งขันอยู่
ใกล้เคียงกันเพียงไรก็ยิ่งจะได้ผลดี
การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬาที่มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอก (พวงเพ็ชร์ เหมือนสน,
2555)
นอกจากตั วผู้เ ล่ นเองที่ จ ะท าให้เ กิ ดการบาดเจ็บ ทางการกี ฬาแล้ว สิ่ ง แวดล้อ ม
ภายนอกอื่น ๆ ยังสามารถช่วยปูองกันการบาดเจ็บทางการกีฬาได้ ดังนี้
1. เครื่ อ งแต่ ง กาย โดยทั่ วไปเครื่ องแต่ ง กายของนัก กี ฬ าแต่ล ะชนิด จะถูก ออกแบบให้
เหมาะสมกับการเล่นกีฬาชนิดนั้น ๆ เพื่อช่วยปูองกันและลดอัตราการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนี้
1.1 ชุดกีฬา
ชุดกีฬาเป็นอุปกรณ์ที่สาคัญรองจากรองเท้าและถูกออกแบบให้เหมาะสมกับกีฬา
แต่ล ะชนิด แม้ แต่ กี ฬ าชนิดเดีย วกั น ต าแหน่ ง ของผู้ เ ล่ นกี ฬาท าให้ชุ ดกี ฬาต่ างกั น เช่ น ฟุต บอล
ตาแหน่งผู้รักษาประตูจะสวมเสื้อแขนยาวและถุงมือเพื่อปูองกันการบาดเจ็บจากการล้ม ส่วนผู้เล่น
ตาแหน่งอื่น ๆ จะใส่เสื้อแขนสั้น
1.2 รองเท้า
รองเท้าสาหรับผู้เล่นกีฬาถือว่าเป็นหัวใจของเครื่องแต่งกาย เพราะมีความจาเป็น
มากในการรองรับน้าหนักทั้งตัวของผู้เล่นกีฬา เพื่อให้เคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
คล่องตัว และไม่ลื่นล้มจนเกิดอุบัติเหตุแขน ขาหัก รองเท้าแต่ละแบบก็เหมาะสมกับลักษณะของกีฬา
แต่ละชนิด
2. การใส่เครื่องปูองกัน
การใส่เครื่องปูองกันสาหรับ กีฬาบางชนิดเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เช่น การสวมหมวก
สาหรับนักจักรยาน การใส่สนับแข้งสาหรับนักฟุตบอล รวมทั้งการใส่หน้ากากสาหรับนักกีฬา เบสบอล
เป็นต้น ล้วนแต่เป็นเครื่องปูองกันการบาดเจ็บทั้งสิ้น เครื่องปูองกันการบาดเจ็บแต่ละชนิดกีฬาจะมี
รูปแบบแตกต่างกันไปตามลักษณะของชนิดกีฬา
3. สนามกีฬา
ถ้าสนามแข่งที่ไม่เหมาะสม เกิดอุบัติเหตุได้ง่ ายอีกด้วย เช่น นักฟุตบอลทีมชาติถ้า
ต้องวิ่งเลี้ยงบอลในสนามขรุขระไม่เรียบก็อาจเกิดหกล้ม ข้อเท้าแพลง นอกจากนั้นอุบัติเหตุอาจเกิด
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จากสิ่งกีดขวางรอบ ๆ สนาม เช่น ปูายโฆษณาหรือเสา ประตู ซึ่งนักกีฬาอาจเสียหลักวิ่งชนจนเกิดการ
บาดเจ็บได้
4. อุปกรณ์กีฬา แบ่งได้เป็น 2 ชนิด ดังนี้
4.1 อุปกรณ์กีฬากลาง ซึ่งจะเป็นของส่วนกลางที่ครูฝึกหรือเจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้
ให้ ในกีฬาบาสเกตบอล ฟุตบอล แฮนด์บอล เป็นต้น ต้องมีลูกบอลขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์ทุกชิ้นให้
อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้ฝึกซ้อมหรือแข่งขันได้ตลอดเวลา
4.2 อุป กรณ์กี ฬาประจาตัว ซึ่ง นัก กี ฬาทุก คนควรมี ไว้เ ป็นของตนเอง มี
หลายชนิด เช่น ไม้แร็กเกต ไม้ฮอกกี้ คันธนูพร้อมลูกธนู
5. สภาพดินฟูาอากาศ
สภาพอากาศ ผลของความร้อนจากการเผาผลาญสารอาหารในร่างกาย
เพื่อให้พลังงานแก่กล้ามเนื้อ
6. ผู้ฝึกสอนกีฬา
ผู้ฝึกสอนกีฬาหรือที่เรียกว่าโค้ชรวมถึงครูพลศึก ษา ต้องสอนให้นักกีฬามี
จิตสานึกเรื่อง ความปลอดภัยในการเล่นกีฬาเป็นประการแรกก่อน
7. ผู้ตัดสินกีฬา
ผู้ตัดสินกีฬาจะเป็นผู้ที่มี บทบาทในการแข่ง ขันกี ฬา และเป็นผู้ที่สามารถ
ช่วยลดการ บาดเจ็บทางการกีฬาได้มาก
8. กองเชียร์กีฬาและผู้ดู
ทั้งกองเชียร์และผู้ดูกีฬาต้องเข้าใจกติกาการแข่งขัน ข้อปฏิบัติสาหรับผู้ดู
กีฬาต้องไม่ ยั่วยุหรือสร้างปัญหาขัดแย้งขึ้น เพื่อทาลายสมาธิผู้แข่งขันฝุายตรงข้าม ส่วนการให้กาลังใจ
ด้วย เสียงเชียร์ เงินรางวัล เพื่อเป็นสิ่งเร้าใจ ซึ่งกระตุ้นให้นักกีฬามีความตื่นตัว
9. กฎ กติกา การแข่งขัน
การออกกาลังกายหรือการเล่นกีฬาทุกชนิด ต้องมีกฎ กติกาของการเล่น
หรือการ แข่งขัน ถ้าผู้เล่นไม่รู้กฎ กติกา จะทาให้เกิดอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาได้ง่าย ดังนั้นผู้เล่นกีฬา
ทุก คนต้องศึกษากฎ กติก าอย่างละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่ง ครั ด กีฬาแต่ล ะชนิดจะมีก าร
เปลี่ ยนแปลงกฎ กติ ก าอยู่ เ สมอ เพื่ อช่ ว ยลดการบาดเจ็บ ให้กั บ ผู้เ ล่ น กี ฬ าชนิ ด นั้น ๆ โดยสรุ ป
(พวงเพ็ชร์ เหมือนสน, 2555)
การปูองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา สามารถปูองกันได้จากตัวผู้เล่นกีฬาเองและ
จากสิ่งแวดล้อมภายนอก สาหรับจากตัวผู้เล่ นกีฬานั้นสามารถปูองกันได้จากการตรวจร่างกาย การ
ตรวจสอบสมรรถภาพทางกาย โปรแกรมการฝึกซ้อมของนักกีฬา การฝึกทัก ษะที่ถูกต้องการสร้าง
จิตสานึกในเรื่องความปลอดภัย รวมทั้งการอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การคลายอุ่น และ
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การฝึกสมาธิ ส่วนการปูอ งกั นจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะปูองกั นได้จากการเลือกใส่ชุดกีฬาและ
รองเท้ากีฬาให้เหมาะสม การใส่เครื่องปูองกันอันตราย การดูแลรักษาสนามและอุปกรณ์กีฬา สภาพ
ดินฟูาอากาศ ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา กองเชียร์กีฬา และกฎ กติกา ถ้าผู้เล่นกีฬา ครูพลศึกษา ผู้
ฝึก สอนกีฬา หรือผู้ที่ เ กี่ ยวข้อ งศึก ษาหาความรู้และเผยแพร่ความรู้เ รื่องการปูองกั นการบาดเจ็บ
ทางการกีฬาอย่างกว้างขวาง จะทาให้ลดการบาดเจ็บทางการกีฬาได้มาก
และจากข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การปูองกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา ปัจจัยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บมีวิธีปูองกันด้วยวิธีการต่างๆดั งนี้ (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
ชุมพร, 2560 : ออนไลน์)
1. การปูองกันด้วยทักษะ (Prevention through Skill) การมีทักษะที่ดีในการเล่น
กีฬานับว่าเป็นสิ่งสาคัญต่อชัยชนะ แต่ขณะเดียวกันก็มีความสาคัญต่อความปลอดภัยจากการเล่นกีฬา
เช่นเดียวกันฉะนั้นนักกีฬาควรมีทักษะที่ดีในการเล่นกี ฬา ในการปฏิบัติทักษะต่างๆ โอกาสที่จะเกิด
การบาดเจ็บจะลดลงมากกว่านักกีฬาที่ทักษะไม่ดี
2. การปูองกันด้วยสมรรถภาพ (Prevention through Fitness)
3. การปูองกันด้วยโภชนาการ (Prevention through Nutrition)
4. การปูองกันด้วยการอบอุ่นร่างกาย (Prevention through Warm Up) ในการ
อบอุ่นร่างกายมีข้อดีคือ กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อต่างๆ ถูกยืดเหยียดออกจากการใช้งานจริงอุณหภูมิใน
ร่างกายเพิ่มสูงขึ้น จากข้อดีต่างๆนั้นจะส่งผลต่อการทางานของร่างกายทางานประสานงานกันในการ
ปฏิบัติทัก ษะ การหลบหลีกการประทะต่างๆได้ดีม ากยิ่ง ขึ้นลดการบาดเจ็บ จากหนักเป็นเบาหรือ
หลีกเลี่ยงได้โดยสิ้นเชิง เป็นต้น
5. การปูองกั นด้วยสภาพแวดล้อม (Prevention through Environment) การ
บาดเจ็บจากการกีฬามักจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทันทีทันใด
6. การปูองกันด้วยวิธีการ (Prevention through Treatment) นักกีฬาบางคน
มักจะเกิดการบาดเจ็บจากการแข่งขันหรือหลังการแข่งขัน อาจจะมีวิธีการปูองกันการบาดเจ็บบริเวณ
นั้นไม่ให้รุนแรงมากขึ้นได้ เช่น การพันผ้า
การป้องกันการบาดเจ็บจากกีฬาฟุตบอล (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิรริ ัตน์ไพบูลย์, 2555)
ฟุตบอลเป็นกีฬาที่ใช้ปะทะซึ่งผู้เล่นมีโอกาสที่จะได้รับบาดเจ็บได้เช่นเดียวกับกีฬาประเภท
อื่นๆ สาเหตุหลักทีท่ าให้เกิดการบาดเจ็บจากกีฬาฟุตบอล มีดังนี้
1. สาเหตุที่เกิดจากตัวนักกีฬาเอง
1) ความไม่ฟิตหรือร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มที่ มีผลทาให้นักกีฬาเหนื่อยง่าย หมดแรง
เร็ว ขาดความคล่องตัว เคลื่อนไหวเชื่องช้า งุ่มง่าม การหลบหลีกช้า การตัดสินใจช้า
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ซึ่งสิง่ เหล่านีล้ ้วนเป็นสาเหตุทาให้เกิดอุบัตเิ หตุ ได้ในระหว่างการเล่น
2) อบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอหรือไม่อบอุ่นร่างกายเลย มีผลทาให้ระบบประสาท
ไม่พร้อมที่จะสั่งงาน กล้ามเนื้อและเอ็นจะยึดตึงขาดประสิทธิภาพในการหดตัวและคลายตัวทาให้การ
เคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ มีจากัด สิง่ เหล่านี้กอ่ ให้เกิดการบาดเจ็บได้
3) รูปร่างไม่เหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอล เช่น พวกขาอ่อนน่องแอ่น เป็นต้น
4) การขาดทักษะในกีฬาฟุตบอล ไม่เคยได้รบั การฝึกหัดการเล่นฟุตบอลมาก่อนหรือ
ฝึกหัดไม่ถงึ ขั้นแล้วร่วมแข่งขัน มักได้รบั อุบัติเหตุและบาดเจ็บได้ง่าย เนื่องจากยังไม่รู้หลักในการหลบ
หลีกหรือปูองกันตนเอง ไม่รหู้ ลักในการทรงตัว เป็นต้น
5) เกิดจากการบาดเจ็บในอดีต นักฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บแล้วไม่หยุดพักอาจทาให้
ได้รับอุบัตเิ หตุและเกิดการเจ็บช้าได้ เพราะความอ่อนแอของอวัยวะนั้น และจะทาให้การบาดเจ็บนั้น
เพิ่มมากขึ้นหรือเรื้อรังต่อไป
6) การไม่ใช้เครื่องปูองกันทีจ่ าเป็น เช่น สนับแข้ง สนับเข่าสาหรับผูร้ ักษาประตู
7) มีความกล้าบ้าบิ่น มุทะลุมากเกินไป หรือขี้ขลาดมากเกินไป
8) การเล่นรุนแรง หยาบคาย ไม่มีมารยาทในการเล่นและไร้น้าใจนักกีฬา
9) เกิดจากจังหวะทีผ่ ิดพลาดและความประมาทของผูเ้ ล่นเอง
10) เกิดจากการออกกาลังเกินความสามารถของผูเ้ ล่น
หลักการเล่นกีฬาฟุตบอลด้วยความปลอดภัย (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์
, 2555)
เพื่อให้นกั กีฬาฟุตบอลปลอดภัยจากการได้รับบาดเจ็บ ควรปฏิบัติตามหลักการดังต่อไปนี้
1) นักกีฬาต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี
2) ควรมีรูปร่างเหมาะสมสาหรับการเป็นนักกีฬาฟุตบอล
3) ตรวจ แก้ไข ปรับปรุงสนามและอุปกรณ์สนามให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและ
ปลอดภัย
4) อบอุ่นร่างกายก่อนเล่นฟุตบอลทุกครั้ง
5) การเล่นต้องอยู่ในกฎกติกาเสมอ
6) มีน้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
7) การแต่งกายเหมาะสมถูกต้อง
8) ส่งเสริมให้ผู้ฝกึ สอนและผู้ควบคุมทีมได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องฟุตบอล
และความมีน้าใจเป็นนักกีฬาที่ดีด้วย
9) ต้องฝึกจังหวะการเข้าลูกและการตัดสินในที่ดี
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10) ต้องให้นักกีฬาคิดเสมอว่าอย่างเล่นตามเสียงคนเชียร์ จงเชื่อและเล่นตามผู้
ฝึกสอนเท่านั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ย่อมจะช่วยปูองกันนักฟุตบอลให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
หรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาฟุตบอลได้
กติกาการแข่งขัน กีฬาฟุตบอลที่ป้องกันการบาดเจ็บ
กติกาข้อ 12 การเล่นทีผ่ ิดกติกาและประพฤติผิด
การทาผิดกติกาและประพฤติผิด จะถูกลงโทษดังนี้ (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์
ไพบูลย์, 2555)
โทษโดยตรง
ถ้าผู้เล่นกระทาผิดตามความผิดข้อหนึง่ ข้อใดใน 6 ข้อต่อไปนี้ โดยผู้ตัดสินพิจารณา
เห็นว่าขาดความระมัดระวัง ไม่ไตร่ตรองยั้งคิดหรือใช้กาลังแรงเกินกว่าเหตุ จะให้ฝุายตรงข้ามได้เตะ
โทษโดยตรง ได้แก่ 1. เตะ (Kick) หรือพยายามเตะคู่ต่อสู้, 2. ขัดขา (Trips) หรือ พยายามขัดขาคู่ต่อสู้
,3. กระโดด (Jumps) เข้าใส่คู่ต่อสู้, 4. ชน (Charges) คู่ต่อสู้, 5. ทาร้าย (Strike) หรือพยายามทาร้าย
คู่ต่อสู้, 6. ผลัก (Pushes) คู่ต่อสู้
ถ้าผู้เล่นกระทาผิดตามความผิดข้อใดข้อหนึง่ ใน 4 ข้อต่อไปนี้ก็จะให้ฝุายตรงข้ามได้
เตะโทษโดยตรงเช่นกัน ได้แก่ 1. สกัดกั้น (Tackles) คู่ต่อสู้เพื่อแย่งการครอบครองลูกบอลแต่ทาการ
ปะทะถูกตัวคู่ต่อสูก้ ่อนทีจ่ ะสัมผัสลูกบอล, 2. ดึง (Holds) คู่ต่อสู้, 3. ถ่มน้าลาย (Spits) รดใส่คู่ต่อสู,้
4. เล่นลูกบอลด้วยมือ โดยเจตนา (ยกเว้นผู้รักษาประตูที่อยูใ่ นเขตโทษของตนเอง)
การเตะโทษโดยตรงทาการเตะจากทีซ่ ึ่งมีการกระทาผิดเกิดขึน้ ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขพิเศษทีก่ าหนดไว้ในกติกาข้อ 8 ด้วย
ตารางที่ 10 ตารางการวิเคราะห์สาเหตุการปูองกันการบาดเจ็บจากกีฬาฟุตบอล
แหล่งที่มา
อภิชาติ
อ่อนสร้อย
และปรีชา
ศิริรัตน์ไพบูลย์
(2555)

สาเหตุที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง
1) ความไม่ฟิตหรือร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มที่, 2) อบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอหรือไม่
อบอุ่นร่างกายเลย, 3) รูปร่างไม่เหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอล
4) การขาดทักษะในกีฬาฟุตบอล , 5) เกิดจากการบาดเจ็บในอดีต,
6) การไม่ใช้เครื่องปูองกันทีจ่ าเป็น, 7) มีความกล้าบ้าบิ่น มุทะลุมากเกินไป,
8) การเล่นรุนแรง หยาบคาย ไม่มีมารยาทในการเล่นและไร้น้าใจนักกีฬา,
9) เกิดจากจังหวะทีผ่ ิดพลาดและความประมาทของผูเ้ ล่นเอง,
10) เกิดจากการออกกาลังเกินความสามารถของผูเ้ ล่น
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ตารางที่ 10 (ต่อ)
แหล่งที่มา
พวงเพ็ชร์
เหมือนสน
(2555)
อภิชาติ
อ่อนสร้อย
และปรีชา
ศิริรัตน์ไพบูลย์
(2555)

สาเหตุที่เกิดจากตัวผู้เล่นเอง
1) การตรวจร่างกาย, 2) โปรแกรมการฝึก, 3) การฝึกทักษะการเล่นกีฬา
4) การสร้างจิตสานึกเรื่องความปลอดภัย, 5) การอบอุ่นร่างกาย
1) ความไม่ฟิตหรือร่างกายไม่สมบูรณ์เต็มที่, 2) อบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอหรือไม่อบอุ่น
ร่างกายเลย, 3) รูปร่างไม่เหมาะสมกับการเป็นนักฟุตบอล
4) การขาดทักษะในกีฬาฟุตบอล , 5) เกิดจากการบาดเจ็บในอดีต,
6) การไม่ใช้เครื่องปูองกันที่จาเป็น, 7) มีความกล้าบ้าบิ่น มุทะลุมากเกินไป,
8) การเล่นรุนแรง หยาบคาย ไม่มีมารยาทในการเล่นและไร้น้าใจนักกีฬา,
9) เกิดจากจังหวะที่ผิดพลาดและความประมาทของผู้เล่นเอง,
10) เกิดจากการออกกาลังเกินความสามารถของผู้เล่น

ผู้วิจัยทาการวิเคราะห์จากตารางที่ 11 ตารางการวิเคราะห์สาเหตุการปูองกันการ
บาดเจ็บจากกีฬาฟุตบอล พบว่า มีสาเหตุหลักคือ สาเหตุทเี่ กิดจากตัวผูเ้ ล่นเอง ซึง่ การปูองกันเบื้องต้น
คือการปูองกันจากตัวผูเ้ ล่นเอง ทัง้ การการตรวจร่างกาย, การฝึกทักษะการเล่นกีฬา, การสร้าง
จิตสานึกเรือ่ งความปลอดภัย, การอบอุ่นร่างกาย, การขาดทักษะในกีฬาฟุตบอล และการเล่นรุนแรง
หยาบคาย ไม่มีมารยาทในการเล่นและไร้น้าใจนักกีฬา
3.4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางการกีฬาและพลศึกษา
ตารางที่ 11 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความปลอดภัยทางการกีฬาและพลศึกษา
ลา ชื่อเรืองงานวิจัย
ดับ
1 การศึกษาการ
ดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยของ
สถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานคระ
กรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(ปราณี อินทรักษา,
2554)

กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้ใน
งานวิจัย
ผู้บริหาร
-แบบสอบ ถาม
สถานศึกษา
สาหรับผู้บริหาร
จานวน 342 คน สถานศึกษาและ
และผู้รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบการ
การดาเนินการ ดาเนินการรักษา
รักษาความ
ความปลอดภัย
ปลอดภัยของ
ของสถานศึกษา
สถานศึกษา
จานวน 342 คน

สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย
วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการ
แจกแจง
ความถี่
ค่าเฉลี่ย,ร้อย
ละ และส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ข้อค้นพบจากงานวิจัย
ทราบสภาพปัญหา และ
รู้ว่าควรเพิ่มมาตรการใน
การปูองกันอุบัติเหตุมาก
ขึ้นเป็นพิเศษ และด้าน
อุบัติภัยรองลงมาที่ควร
ปรับปรุงเร่งด่วน
และด้านรักษาความ
ปลอดภัยควรเน้นด้าน
อุบัติเหตุและอุบัติภัย
เป็นอันดับต้นๆ

57
ตารางที่ 11 (ต่อ)
ลา
ดับ

ชื่อเรืองงานวิจัย

กลุ่มตัวอย่าง

เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย

2

ปริมาณของการดูดซับ
พลังงานกับโอกาสเกิด
การบาดเจ็บของเอ็นไขว้
หน้าในข้อเข่า
ขณะลงสูพื้นด้วยขาข้าง
เดียวและการวิ่งเปลี่ยน
ทิศทาง (ชานาญ ชินสีห์,
2558)
ภาวะผู้นาวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผล
ต่อการจัดการความ
ปลอดภัยของโรงเรียน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา มัธยมศึกษา
เขต 6 (ธัญยธรณ์ สุภัค
เลิศ, 2559)

นักกีฬาฮอกกี้หญิง
ทีมชาติออสเตรเรีย
จานวน 16 คน

-กล้อง
บันทึกภาพ
เคลื่อนไหว
ความถี่สูง
จานวน 12 ตัว
-แบบบันทึก
ข้อมูล

ค่าเฉลี่ย, ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ครูสอนระดับ
มัธยมศึกษาใน
โรงเรียนสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6
ปีการศึกษา 2558
จานวน 25
โรงเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างจานวน
ทั้งสิ้น 322 คน

-แบบสอบ ถาม
สาหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบการ
ดาเนินการรักษา
ความปลอดภัย
ของสถานศึกษา

ค่าเฉลี่ย,ร้อยละ,
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน, ค่า
สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน
สหสัมพันธ์
พหุคูณ และการ
วิเคราะห์การ
ถอยพหุคูณ

3

สถิติที่ใช้ใน
การวิจัย

ข้อค้นพบจากงานวิจัย
จากการวิ่งกระโดดแล้วลงสู่
พื้นด้วยเข่าข้างเดียวทาให้มี
โอกาสเสี่ยงต่อการเกิดการ
บาดเจ็บของเอ็นไขว้หน้า
รวมถึงการวิ่งเปลี่ยนทิศทาง
แบบทันทีทันใดด้วย ควรทา
การเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มี
ความแข็งแรง
-การจัดการความปลอดภัย
ของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก
-ภาวะผู้นาวิสัยทัศน์ของ
ผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับ
มากมีผลต่อ การจัดการ
ความปลอดภัยของโรงเรียน
ในระดับสูงยังให้เกิดการ
จัดการความปลอดภัยอย่าง
ดี

จากตารางที่ 11 ตารางสรุปงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้องความปลอดภัยทางการกีฬาและพลศึกษา
พบว่า ภาพรวมของงานวิจัยเกี่ยวข้องความปลอดภัยทางการกีฬาและพลศึกษาเน้นแก้ศึกษาปัญหา
ตามบริบทสภาพแวดล้อม และหาแนวทางการจัดการให้เกิดความปลอดภัยได้ตรงตามบริบทนั้นๆ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
- .การจัดเรียนรูพลศึกษา

การจัดการเรียนรู้

- การจัดการเรียนการสอนโดย

พลศึกษาโดยใช้

ใช้ SBL(Simulation Based
Learning)
-แนวคิดด้ านความปลอดภัย
-การฝึกทักษะการหยุดลูกบอล,

ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และการ
โหม่งเพื่อความปลอดภัยในกีฬา
ฟุตบอล

ทฤษฎีการจัดการ

เรียนรู้แบบ
สถานการณ์จาลอง

- ทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่ อความปลอดภัย ของนัก เรียนประถมศึก ษาตอนปลาย เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง (Quasi
Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองช่วยพัฒนาทัก ษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งนักเรียนกลุ่มทดลองได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ การจัดการ
เรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองที่มี ผ ลต่อทั กษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ส่วนนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยวิธีปกติ มีขั้นตอนในการดาเนินงานวิจัยแบ่งออกเป็น 3
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลอง
1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
1.2 กาหนดกลุ่มประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย
1.3.1 แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อ
ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
1.3.2 แบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการ
ยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.3.3 แบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
ขั้นที่ 2 การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 การกาหนดแบบแผนการทดลอง
2.2 การติดต่อและประสานงานก่อนการทดลอง
2.3 การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
3.1 วิเคราะห์ข้อมูล
3.2 สถิติที่ใช้ในการวิจัย
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ขั้นตอนในการการดาเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลอง
1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.2 กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 การสร้าง พัฒนา และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ขั้นที่ 2 การดาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม
ทดสอบก่อนการจัดการเรียนรู้

เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลอง โดยการทดสอบค่าที (t-test)
กลุ่มทดลอง
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลอง
ที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพือ่ ความปลอดภัย

กลุ่มควบคุม
การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
โดยวิธีปกติ

ทดสอบหลังการจัดการเรียนรู้

ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
3.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุม่ ทดลอง โดยการทดสองค่าที (paired t-test)
3.2 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยทักษะกีฬาฟุตบอลเพือ่ ความปลอดภัยก่อนและหลัง
การทดลองระหว่างของกลุ่มทดลองกับกลุม่ ควบคุม โดยการทดสองค่าที (Independentsample t-test)
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ขั้นที่ 1 การเตรียมการทดลอง
1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.1.1 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ หนังสือ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาในกีฬาฟุตบอล รูปแบบและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองและ
แนวคิดความปลอดภัย
1.1.2 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระและมาตรฐาน
การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในระดับประถมศึกษา
1.1.3 ศึกษาเกี่ยวกับแบบวัดของทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.2 กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ผู้วิจัยจะใช้ศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาพลศึกษา
ภาคปลาย ปีก ารศึก ษา 2560 ในโรงเรียน สั ง กั ด ส านัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2560
จานวน 2 ห้องเรียน แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้องเรียน จานวน 32 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้องเรียน
จานวน 32 คน
1.2.1 การเลือกโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ นี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Selection) ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา
2560 โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1.2.1.1 เป็นโรงเรียนทีผ่ ู้บริหารและอาจารย์ให้ความร่วมมือในการทดลอง
การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองที่มผี ลต่อทักษะการหยุดลูก
บอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะการโหม่งลูกเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.2.1.2 เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีระดับความสามารถและองค์ประกอบอื่นๆ
ไม่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆในสังกัดเดียวกัน
1.2.2 เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจานวน 2
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ห้องเรียน ผู้วจิ ัยจึงทาการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้การจับสลากเพื่อ
กาหนดกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
1.3 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1) แผนการจัดการเรียนรูเ้ ป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 2) แบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืน
โหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล เป็นเครือ่ งมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) แบบสังเกตการปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.3.1 สร้างและพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินการทดลอง
คือ แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
1.3.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 เพื่อนามากาหนดสาระการเรียนรู้ในแผนการจัดการ
เรียนรู้
1.3.1.2 ศึกษาการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์
จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายจากหนังสือ
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบวิธีปกติ
1.3.1.3 วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
แนวคิดการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
1.3.1.4 ดาเนินการเขียนการจัดการเรียนรู้พ ลศึก ษาโดยใช้ ส ถานการณ์
จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
1.3.1.5 นาแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อ
ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจพิจารณาเพื่อนามาปรับปรุงแกไข
1.3.1.6 การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ ก ารจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษาโดยใช้
สถานการณ์จ าลองที่ มีต่อ ทั ก ษะกี ฬาฟุตบอลเพื่อ ความปลอดภัย ของนัก เรียนประถมศึก ษาปีที่ 6
นาแผนการจัดการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน โดยกาหนดคุณสมบัติ
ของผู้ท รงคุณวุฒิ ต้อ งเป็นผู้ที่ จ บการศึก ษาระดับบัณฑิตศึก ษา สาขาวิชาพลศึก ษาหรือสาขาวิชา
การศึก ษานอกระบบ ตรวจพิ จ ารณาความตรงตามจุดประสงค์ ความตรงตามเนื้อหา และความ
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เหมาะสมของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จาลองที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ
ความปลอดภัย ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายเพื่อนามาปรับปรุงนามาหาค่าดัชนีความสอด
คลองระหว่างข้อคาถามกับความตรงเชิงเนื้อหา (Index of Congruence หรือ IOC) พิจารณาหัวข้อที่
มีค่าดัชนีความสอดคลองตั้ง แต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการพิจ ารณาคุณภาพเครื่ องมื อได้ ค่าดัชนีความ
สอดคล้องรวมเท่ากับ 0.89 และรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดาเนินการแก้ไข
ปรับปรุงต่อไป
1.3.1.7 แก้ไขปรับปรุงการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่
มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายให้มีความสมบูรณ์ตาม
ข้อแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.1.8 การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยได้นาไปทดลองใช้กับนักเรียน
จานวน 35 คน ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่ไม่ได้เป็นกลุม่ ตัวอย่าง ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนที่เป็นตัวอย่าง
วิจัยมีจานวนนักเรียนสองห้องเรียน การตรวจสอบความเหมาะสมในเรื่องการทดสอบทั กษะ และ
นามาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนนาไปใช้จริงผู้วิจัยจึงเลือกนาไปทดลองใช้กับโรงเรียนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกับโรงเรียนที่เป็นตัวอย่างวิจัย ซึ่ งบริบทจะเป็นโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม
เขต 1 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในอาเภอเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างและระดับชั้นเดียวกันคือ นักเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6
1.3.2 สร้างและพัฒนาแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะ
การยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการ
ยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล โดยผู้วิจัยได้
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.3.2.1 ศึกษาวิธีการสร้างและแนวคิดจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และ
ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.3.2.2 สร้างแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
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1.3.2.3 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะ
การเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัย
ในกีฬาฟุตบอล
1.3.2.4 นาแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะ
การยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงค์การเรียนรู
และความถูกต้องด้านภาษาพร้อมทั้งนาข้อเสนอแนะเพือ่ นามาปรับปรุงแก้ไข
1.3.2.5 นาแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะ
การยืนโหม่ งลูก บอล และทั กษะการกระโดดโหม่ง ลูก บอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็น
กรรมการการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ลักษณะ
การใช้คาถามพฤติกรรมที่ต้องการวัดและความถูก ต้องด้านภาษา นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Congruence หรือ IOC) พิจารณาหัวข้อ
ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อ งตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการพิจารณาได้ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง
โดยรวมเท่ากับ 0.98 และรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไข้
1.3.2.6 นาข้อเสนอแนะที่ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไขและตัดข้อที่
ไม่เหมาะสมออกทาการเลือกแบบทดสอบทีจ่ ะนาไปทดลองใช้ตามทักษะที่ใช้ในการทดสอบใน
งานวิจัยครั้งนี้
1.3.2.7 นาแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะ
การยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลไปทดลอง
ใช้กั บ นัก เรียนจ านวน 35 คน โรงเรียนที่ ไม่ ใช่ก ลุ่ม ตัวอย่าง ซึ่ง บริบ ทจะเป็น โรงเรียนในสัง กั ด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ปีการศึกษา 2560 อยู่ในอาเภอเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างและระดับชั้น
เดียวกันคือ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อดูความเหมาะสมในเรื่องการทดสอบทักษะ และนามา
ปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนนาไปใช้จริง
1.3.2.8 นาผลการวัดทั ก ษะการหยุดลูก บอล, ทั กษะการเลี้ยงลูกบอล
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลไป
ทดลองใช้กับนักเรียนจานวน 35 คน โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ทาการวัดสัปดาห์ละครั้ง จานวน 2
สัปดาห์ เพื่อหาค่าความเที่ ยงของแบบวัดโดยใช้ค่าสัม ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ( Pearson
Correlation) ผลคะแนนทั ก ษะประเมิ น จากผู้วิ จั ยในทั ก ษะการหยุด ลู ก บอล มี ค่ า เท่ า กั บ 0.72
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หมายถึง ผลคะแนนทั กษะการหยุดลูก บอลในการทดสอบสองครั้ง มีความสัมพันธ์กั นทางบวกใน
ระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 , ผลคะแนนทักษะประเมินจากผูว้ ิจัยในทักษะการเลี้ยงลูกบอล
มีค่าเท่ากับ 0.82 หมายถึง ผลคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลในการทดสอบสองครั้งมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 , ผลคะแนนทักษะประเมินจากผู้วิจัยในทักษะการ
ยืนโหม่งลูกบอล มีค่าเท่ากับ 0.93 หมายถึง ผลคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอล ในการทดสอบสอง
ครั้งมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05 , ผลคะแนนทักษะประเมิน
จากผู้วิจัยในทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล มีค่าเท่ากับ 0.84 หมายถึง ผลคะแนนทักษะการกระโดด
โหม่งลูกบอล ในการทดสอบสองครั้งมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05
1.3.2.9 การสร้างเกณฑ์การแปลผลคะแนนเฉลี่ยของทักษะการหยุดลูกบอล
, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความ
ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล แบ่งได้ดังนี้ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับ
พอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง = 1.75 – 1.00
1.3.3 สร้างและพัฒนาแบบสังเกตการปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1.3.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างและแนวคิดจากเอกสาร ตาราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแบบสังเกตการปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.3.3.2 สร้างแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.3.3.3 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบสังเกตการปฏิบัตเิ พื่อความ
ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
1.3.3.4 นาแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในกีฬาฟุตบอล ไปให้
อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคลองกับจุดประสงค์ การเรียนรู
ลักษณะการใช้คาถาม พฤติกรรมที่ต้องการวัด และความถูกต้องด้านภาษาพร้อมทั้ง ให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
1.3.3.5 นาแบบสัง เกตการปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย ในกี ฬาฟุตบอล ที่
ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องเป็น
กรรมการการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาหรือสาขาวิชาการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน ตรวจพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ลักษณะ
การใช้คาถามพฤติกรรมที่ต้องการวัดและความถูก ต้องด้านภาษา นามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Index of Congruence หรือ IOC) พิจารณาหัวข้อ
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ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ผลการพิจารณาได้ ค่าดัชนีความสอดคล้องรวมเท่ากับ
1.00 และรวบรวมข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
1.3.3.6 นาข้อเสนอแนะที่ได้จากผูท้ รงคุณวุฒิ มาปรับปรุงแก้ไขและตัดข้อที่
ไม่เหมาะสมออก ทาการคัดเลือกข้อทดสอบจนได้ข้อทดสอบที่จะนาไปทดลองใช้
1.3.3.7 นาแบบสัง เกตการปฏิบัติ เ พื่อความปลอดภัย ในกี ฬาฟุตบอลไป
ทดลองใช้กับนักเรียนจานวน 35 คน โรงเรียน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในจังหวัดนครปฐมเขต 1 เพื่อ
ดูความเหมาะสมในเรื่องการทดสอบทักษะ และนามาปรับปรุงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นก่อนนาไปใช้จริง
ขั้นที่ 2 การดาเนินการทดลองและ เก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
2.1 การกาหนดแบบแผนการทดลอง
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi-Experimental Research) แบบเป็น 2
กลุ่ม มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง (The Pretest-Posttest Control Group Design) ดัง
ตารางที่ 3.1 แสดงแบบแผนการทดลอง (Campbell and Stanley, 1969 อ้างถึงใน ดวงกมล ไตร
คุณวิจิตร, 2541) ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 ตารางแบบแผนการทดลอง
กลุ่มตัวอย่าง
E
C

การวัดก่อนการทดลอง
การวัดหลังการทดลอง
O1
X
O2
O3
O4

หมายเหตุ
E = กลุม่ ทดลอง คือ กลุม่ ที่ใช้แผนการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้
สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
C = กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มที่ใช้การจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ
O1 , O3 = ค่าสังเกตหรือผลที่วัดได้ก่อนการทดลองจากทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัย
O2 , O4 = ค่าสังเกตหรือผลที่วัดได้หลังการทดลองจากทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัย
X = แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
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2.2 การติดต่อและประสานงานก่อนการทดลอง
2.2.1 ติดต่อขอความร่วมมือในการทาวิจัยจากผู้บริหารโรงเรียน
2.2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การวัดและประเมินผลแก่
รองผู้อานวยการ ฝุายวิชาการ ครูผู้สอน และร่วมกันกาหนดตารางเวลาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดย
ใช้ส ถานการณ์จ าลองที่ มีต่อ ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลาย
2.3 การดาเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.3.1 การดาเนินการก่อนทดลอง
2.3.1.1 ผู้วิจัยทดสอบทั กษะการหยุดลูก บอล, ทั ก ษะการเลี้ยงลูก บอล
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลของ
นัก เรียนกลุ่มทดลองและกลุ่ม ควบคุม ด้วยแบบวัดทั ก ษะการโหม่ งลูก เพื่อความปลอดภัย ในกี ฬา
ฟุตบอล ในสัปดาห์แรกก่อนทาการทดลอง
2.3.1.2 นาผลการทดสอบก่อนการทดลอง (Pre-Test) มาทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยการทดสอบค่าที (t-test) เพื่อทดสอบว่านักเรียนกลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุม
มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และ
ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล แตกต่างกันหรือไม่ ดังตารางที่ 13
ตารางที่ 13 ตารางผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนด้านทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการ
เลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัยใน
กีฬาฟุตบอล ก่อนการทดลองระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
ตัวแปรที่ศึกษา
1.ทักษะการหยุดลูกบอล
2. ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
3. ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล
4. ทักษะการกระโดดโหม่งลูก
บอล
ค่าเฉลี่ยของทักษะรวมกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย

กลุ่มทดลอง
(n = 32)
SD
x
1.94 0.72
2.09 0.69
1.88 0.71
1.56 0.67

กลุ่มควบคุม
(n = 32)
SD
x
1.84
0.68
1.84
0.72
2.00
0.67
1.72
0.68

t

p

0.54
1.42
0.73
0.92

0.59
0.16
0.47
0.36

1.87

1.85

0.18

0.43

0.71

0.69
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หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง =
1.75 – 1.00

จากตารางที่ 13 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของ
กลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ̅ =1.87
อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.85 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
และค่าเฉลี่ยทักษะการหยุดลูกบอลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ̅ =1.94 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับพอใช้
ตามลาดับ
และค่าเฉลี่ยทักษะการเลี้ยงลูกบอลของกลุ่มทดลองและกลุม่ ควบคุมมีความแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ̅ =2.09 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับพอใช้
ตามลาดับ
และค่าเฉลี่ยทักษะการยืนโหม่งลูกบอลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ̅ =1.88 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =2.00 อยู่ในระดับพอใช้
ตามลาดับ
และค่าเฉลี่ยทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่าง
กันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 ̅ =1.56 อยู่ในระดับปรับปรุง และ ̅ =1.72 อยู่ในระดับ
ปรับปรุง ตามลาดับ
2.3.2 การดาเนินการทดลองจัดการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลอง
ที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพือ่ ความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
2.3.2.1 กลุ่ม ทดลอง ผู้วิจัยเป็นผู้ดาเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายที่สร้างขึ้น จานวน 8 แผนการจัดการเรียนรู้ ทาการจัดการเรียนรู้สัปดาห์ละ 1
คาบเรียนคาบเรียนละ 50 นาที รวม 8 สัปดาห์
2.3.2.2 กลุ่มควบคุม ดาเนินการสอนโดยครูประจาของโรงเรียนใช้แผนการ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาตามปกติของครูประจาโรงเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที
รวม 8 สัปดาห์
2.3.3 การดาเนินงานหลังการทดลอง การทดสอบทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการ
เลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยใน
กีฬาฟุตบอล หลังการทดลอง (Post-Test) ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยใช้ แบบวัดทักษะการ
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หยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะการโหม่งลูกเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลฉบับ
เดียวกับที่ใช้วัดก่อนเรียนและแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลโดยครู ระหว่าง
ที่มีการจัดการเรียนรู้พลศึกษา ผู้วิจัยได้สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะทาการฝึกปฏิบัติทักษะทุก
สัปดาห์ระหว่างการเรียนรู้โดยแบบประเมินของผู้วิจัยที่ประเมินโดยครู
2.3.4 ผู้วิจัยรวบรวมและบันทึกคะแนนค่าเฉลี่ยทักษะฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนทุกคน ในการประเมินผลระดับคะแนนค่าเฉลี่ยทางทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการ
เลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัยใน
กีฬาฟุตบอล ผู้วิจัยใช้เกณฑ์การประเมินผลตามที่ผู้วิจัยได้กาหนด
ขั้นที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและ สถิติที่ใช้
3.1) การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้คอมพิวเตอร์หาค่าเฉลี่ย(Mean), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) เปรียบเทียบค่าคะแนนค่าเฉลี่ยทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะ
การยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล โดยการ
ทดสอบค่าที (t-test)
3.1.1) เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะ
การเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ในกีฬาฟุตบอลก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุม่ ทดลองและของนักเรียนกลุ่มควบคุมโดยการ
ทดสอบค่าที (paired t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.1.2) เปรี ย บเที ย บความแตกต่ า งของคะแนนเฉลี่ ย ทั ก ษะการหยุ ด ลู ก บอล,
ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะการโหม่งลูก เพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลหลังการทดลอง
ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่าที (Independent-sample
t-test) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
3.1.3) วิเคราะห์ข้อมูลโดยคานวณค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนเฉลี่ยทักษะฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปคอมพิวเตอร์
3.1.4) ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการ
เลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยใน
กีฬาฟุตบอล ระหว่างนักเรียนกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม ด้วยการทดสอบค่าที (t-test) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป
3.1.5) การใช้โ ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จ รูป มาเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการ
ระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
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3.2) สถิติที่ใช้ในการวิจัย
สถิติที่ใช้เก็บข้อมูล คือ หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เปรียบเทียบค่า
คะแนนค่าเฉลี่ยทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะ
การกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล โดยการทดสอบค่าที (t-test)
ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาแบบปกติและการจัดการ
เรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มีทกั ษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ผู้วิจัยได้นาเสนอเพื่อเปรียบเทียบการ
จัดการเรียนรู้ระหว่าง 2 วิธี คือ วิธีปกติทั่วไปโดยใช้กับกลุม่ ควบคุม และการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
โดยใช้สถานการณ์จาลองที่มผี ลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยโดยใช้กับกลุ่มทดลอง ซึ่ง
แผนการจัดการจัดการเรียนรู้ดงั กล่าวผู้วิจัยได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ตามหลักการและทฤษฎีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาลองเพื่อพัฒนาทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล,
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพือ่ ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาแบบปกติและการจัดการเรียนรู้วิชา
พลศึกษาที่มที ักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
สัปดาห์
ที่

1

ทักษะที่ใช้เรียนในกีฬา
ฟุตบอล ประถมศึกษาปีที่ 6
(หลักสูตรแกนกลางฯ)
แผนปกติ
เรื่อง ทักษะการเตะลูก
ฟุตบอล (การเตะลูกด้วยหลัง
เท้า)
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นนาไปใช้
5. ขั้นสรุป

การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มีทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัย

เรื่อง ลักษณะการเล่นฟุตบอล (การเตะลูก
ด้วยหลังเท้า) ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
แนวทางปฏิบัติ การหยุดลูกฟุตบอลด้วยข้าง
เท้าด้านใน(การหยุดลูกกระดอน
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ, 5. ขั้นอภิปราย
6. ขั้นสรุปและประเมินผล

สิ่งที่ปลูกฝั่งต้องสอน
ทุกคาบการสอน
-คุณ ลักษณะที่ดีของ
นักกีฬาฟุตบอล
-เน้นให้รู้ เข้าใจ
ตระหนักรู้ถึงกฎ
กติกา มารยาทในการ
เล่นกีฬาฟุตบอล
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
สัปดาห์
ที่

2

3

ทักษะที่ใช้เรียนในกีฬา
ฟุตบอล ประถมศึกษาปีที่ 6
(หลักสูตรแกนกลางฯ)
แผนปกติ
เรื่อง ทักษะการเตะลูก
ฟุตบอล (การเตะลูกบอลด้วย
ข้างเท้าด้านใน)
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นนาไปใช้
5. ขั้นสรุป
เรื่อง ทักษะการโหม่งลูก
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นนาไปใช้
5. ขั้นสรุป

4

เรื่อง ทักษะการหยุดลูก
ฟุตบอล (การหยุดลูกบอล
ด้วยฝุาเท้า)
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นนาไปใช้
5. ขั้นสรุป

การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มีทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัย

เรื่อง ทักษะการเตะลูกฟุตบอล (การเตะลูก
ด้วยข้างเท้าด้านใน) ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
แนวทางปฏิบัติ การเลี้ยงลูกบอลด้วยหลัง
เท้า
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
5. ขั้นอภิปราย
6. ขั้นสรุปและประเมินผล
เรื่อง ทักษะการโหม่งลูก
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
แนวทางปฏิบัติ การโหม่งลูกบอลเพื่อ
ความปลอดภัย
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
5. ขั้นอภิปราย
6. ขั้นสรุปและประเมินผล
เรื่อง ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล (การหยุดลูก
บอลด้วยฝุาเท้า)
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม, 2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์
จาลองและแนวทางปฏิบัติ การหยุดลูก
ฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน(การหยุดลูก
กระดอน), 3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้
ผู้เรียน, 4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ,
5. ขั้นอภิปราย, 6. ขั้นสรุปและประเมินผล

สิง่ ที่ปลูกฝั่ งต้ อง
สอนทุกคาบการ
สอน
-คุณ ลักษณะที่ดี
ของนักกีฬา
ฟุตบอล
-เน้ นให้ ร้ ู เข้ าใจ
ตระหนักรู้ถงึ กฎ
กติกา มารยาทใน
การเล่นกีฬา
ฟุตบอล
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
สัปดาห์
ที่

5

6

ทักษะที่ใช้เรียนในกีฬา
ฟุตบอล ประถมศึกษาปีที่ 6
(หลักสูตรแกนกลางฯ)
แผนปกติ
เรื่อง ทักษะการหยุดลูก
ฟุตบอล (การหยุดลูกบอลด้วย
ข้างเท้าด้านใน)
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นนาไปใช้
5. ขั้นสรุป

การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มีทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัย

เรื่อง ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล (การ
หยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน)
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
แนวทางปฏิบัติ การโหม่งลูก
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
5. ขั้นอภิปราย
6. ขั้นสรุปและประเมินผล
เรื่อง ทักษะการเลี้ยงลูก
เรื่อง ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล (การ
ฟุตบอล (การเลี้ยงลูกบอลด้วย เลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน)
ข้างเท้าด้านใน)
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
แนวทางปฏิบัติ การเลี้ยงลูกบอลด้วย
3. ขั้นปฏิบัติ
ด้วยหลังเท้า
4. ขั้นนาไปใช้
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน
5. ขั้นสรุป
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
5. ขั้นอภิปราย
6. ขั้นสรุปและประเมินผล

สิง่ ที่ปลูกฝั่ งต้ องสอน
ทุกคาบการสอน
-คุณ ลักษณะที่ดีของ
นักกีฬาฟุตบอล
-เน้ นให้ ร้ ู เข้ าใจ
ตระหนักรู้ถงึ กฎ กติกา
มารยาทในการเล่น
กีฬาฟุตบอล
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ตารางที่ 14 (ต่อ)
สัปดาห์
ที่

7

8

ทักษะที่ใช้เรียนในกีฬา
ฟุตบอล ประถมศึกษาปีที่ 6
(หลักสูตรแกนกลางฯ)
แผนปกติ
เรื่อง ทักษะการทุ่มลูก
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นนาไปใช้
5. ขั้นสรุป

เรื่อง การเล่นทีม
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นอธิบายและสาธิต
3. ขั้นปฏิบัติ
4. ขั้นนาไปใช้
5. ขั้นสรุป

การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มีทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัย

เรื่อง ทักษะการทุ่มลูก
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
แนวทางปฏิบัติ
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
5. ขั้นอภิปราย
6. ขั้นสรุปและประเมินผล
เสริม การหยุดลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้า
ด้านใน(การหยุดลูกกระดอน), การโหม่ง
ลูก
เรื่อง การเล่นทีม
ขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นเตรียม
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
แนวทางปฏิบัติ
3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ผู้เรียน
4. ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
5. ขั้นอภิปราย
6. ขั้นสรุปและประเมินผล
เสริม การหยุดลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้า
ด้านใน(การหยุดลูกกระดอน), การเลี้ยง
ลูกบอลด้วยด้วยหลังเท้า, การโหม่งลูก

สิง่ ที่ปลูกฝั่ งต้ องสอน
ทุกคาบการสอน
-คุณลักษณะที่ดีของ
นักกีฬาฟุตบอล
-เน้ นให้ ร้ ูเข้ าใจ
ตระหนักรู้ถงึ กฎ กติกา
มารยาทในการเล่น
กีฬาฟุตบอล

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตารางที่ 14 ตารางเปรียบเทียบการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
แบบปกติและการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาที่มที ักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
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ตารางที่ 15 ตารางเปรียบเทียบขั้นการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาและขั้นการจัดการเรียนรู้แบบ
สถานการณ์จาลอง
ขั้นการ
จัดการ
เรียนรู้พล
ศึกษา
1. ขั้น
1. ขั้นเตรียม
เตรียม
2. ขั้น
2. ขั้นนาเสนอ
อธิบาย
สถานการณ์
และสาธิต จาลองและ
แนวทางปฏิบัต,ิ
3. ขั้นมอบหมาย
บทบาทให้ผู้เรียน
3. ขั้น
4. ขั้นสาธิตการ
ปฏิบัติ
ปฏิบัติ

ขั้นการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
รายละเอียด

ออกแบบสถานการณ์จาลองในทักษะที่การเลือกสอน เช่น ทักษะการโหม่งลูก
รู้ว่าทักษะนี้ควรเน้นการฝึกโดยการใช้ศีรษะต้องฝึกเริ่มจากการใช้อุปกรณ์ช่วย
สอนเช่น ลูกบอลยางก่อน ชุดการแต่งกาย ความพร้อมของร่างกาย
นาเสนอสถานการณ์จาลอง บทบาทและกติกาต่างๆ และกาหนดกติกา
ร่วมกับนักเรียนให้นักเรียนยอมรับกติกาก่อนเริ่มทากิจกรรมนั้นๆ และให้
ผู้เรียนเข้าใจภาพรวม บทบาท กติกา ซึ่งต้องให้นักเรียนร่วมกันทวนวิธีการฝึก
การปฏิบัติกิจกรรม

ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทาการชี้แจ้งในแต่ละกิจกรรม ครูผู้สอนค่อย
ช่วยแนะนาแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และคอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะ
ทาการฝึก
4. ขั้น
4. ขั้นสาธิตการ
ให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนที่ทาการชี้แจ้งในแต่ละกิจกรรมโดยขั้นนี้ผู้เรียน
นาไปใช้
ปฏิบัติ
จะได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มทาให้จะได้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาทั้งส่วน
ตนเองและเพื่อนร่วมทีม ครูผู้สอนค่อยแนะนาแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และ
คอยสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนขณะทาการฝึก
5. ขั้นสรุป 5. ขั้นอภิปราย, 6. ทุกคาบเรียนนักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ได้ปฏิบัติในทักษะของการเล่น
ขั้นสรุปและ
ฟุตบอลนั้นสาคัญอย่างไร เมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผู้เรียนได้ประโยชน์อย่างไรทั้ง
ประเมินผล
ต่อตนเอง และผู้อื่น เพื่อนร่วมทีม

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ตารางที่ 16 ตารางเปรียบเทียบขั้นการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาและขั้นการ
จัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง ในแต่ละขั้นตอนในแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาปกติและ
แผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อน
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองช่วย
พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อน
และหลัง การทดลองระหว่างกลุ่ม ทดลองกั บ กลุ่มควบคุม ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พ ลศึกษาโดยใช้
สถานการณ์จาลองช่วยพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอน
ปลาย
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ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและ
หลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองช่วย
พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ตารางที่ 16 ตารางผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
รายทักษะได้แก่ ทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และ
ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลอง
ก่อนการทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
(n = 32)
SD
x
1.ทักษะการหยุดลูกบอล
1.94 0.72
2. ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
2.09 0.69
3. ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล
1.88 0.71
4. ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล 1.56 0.67
ค่าเฉลี่ยของทักษะรวมกีฬา
1.87 0.72
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย

หลังการทดลอง
(n = 32)
SD
x
2.59
0.71
2.91
0.73
3.03
0.69
2.56
0.91
2.58
0.72

t

p

5.23
5.60
10.42
7.42
11.67

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

* p < .05
หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง =
1.75 – 1.00

จากตารางที่ 16 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลัง
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
̅ =2.58 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.87 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 11.67 และ p = 0.00*)
นอกจากนี้ รายทักษะได้แก่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอล หลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.59 อยู่ใน
ระดับดี และ ̅ =1.94 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.23 และ p = 0.00*)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.91 อยู่ในระดับดี และ ̅ =2.09 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.60 และ p = 0.00*)
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ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =3.03 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.88 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 10.42 และ p = 0.00*)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.56 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.56
อยู่ในระดับปรับปรุง ตามลาดับ (t = 7.42 และ p = 0.00*)
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและ
หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้
สถานการณ์จาลองช่วยพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลาย
ตารางที่ 17 ตารางผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
รายทักษะได้แก่ ทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และ
ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ก่อนการทดลองระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
(n = 32)
SD
x
1.ทักษะการหยุดลูกบอล
1.94 0.72
2. ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
2.09 0.69
3. ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล
1.88 0.71
4. ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล 1.56 0.67
ค่าเฉลี่ยของทักษะรวมกีฬา
1.87 0.71
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย

กลุ่มควบคุม
(n = 32)
SD
x
1.84
0.68
1.84
0.72
2.00
0.67
1.72
0.68
1.85
0.69

t

p

0.54
1.42
0.73
0.92
0.18

0.59
0.16
0.47
0.36
0.43

หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง =
1.75 – 1.00

จากตารางที่ 17 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ก่อน
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
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ระดับ .05 ̅ =1.87 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.85 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.18 และ p
= 0.43)
ตารางที่ 18 ตารางผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
รายทักษะได้แก่ ทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และ
ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล หลังการทดลองระหว่างนักเรียน
กลุ่มทดลองกับนักเรียนกลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ตัวแปรที่ศึกษา
(n = 32)
SD
x
1.ทักษะการหยุดลูกบอล
2.59 0.71
2. ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
2.91 0.73
3. ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล
3.03 0.69
4. ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล 2.56 0.91
ค่าเฉลี่ยของทักษะรวมกีฬา
2.58 0.72
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย

กลุ่มควบคุม
(n = 32)
SD
x
2.19
0.69
1.88
0.66
2.16
0.63
1.53
0.62
1.89
0.65

t

p

2.31
5.91
5.23
5.28
8.01

0.02*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับ
ปรับปรุง = 1.75 – 1.00
จากตารางที่ 18 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลัง
การทดลองของนัก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ า กลุ่ ม ควบคุม อย่ า งมี นั ยส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
̅ =2.58 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.89 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 8.01 และ p = 0.00*)

78
ตารางที่ 19 ตารางผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ทักษะการหยุด n
ลูกบอล
ก่อนการทดลอง 32
หลังการทดลอง 32

กลุ่มทดลอง
̅
SD
1.94
0.72
2.59
0.71

กลุ่มควบคุม
̅
SD
1.84
0.67
2.19
0.69

t

p

0.54
2.31

0.59
0.02*

* p < .05
หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง =
1.75 – 1.00

จากตารางที่ 19 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของ
นัก เรียนก่ อนการทดลอง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม แตกต่างกั นอย่างไม่ มี นัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ̅ =1.94 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.54 และ
p = 0.59) และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
̅ =2.59 อยู่ในระดับดี และ ̅ =2.19 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 2.31 และ p = 0.02*)
ตารางที่ 20 ตารางผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ทักษะการเลี้ยง n
ลูกบอล
ก่อนการทดลอง 32
หลังการทดลอง 32

กลุ่มทดลอง
̅
SD
2.09
0.69
2.91
0.73

กลุ่มควบคุม
̅
SD
1.84
0.72
1.88
0.66

t

p

1.42
5.91

0.16
0.00*

* p < .05
หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง =
1.75 – 1.00

จากตารางที่ 20 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ̅ =2.09 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 1.42 และp = 0.16)
และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
̅ =2.91 อยู่ในระดับดี และ ̅ = 1.88 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.91 และ p = 0.00*)
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ตารางที่ 21 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ทักษะการยืน n
โหม่งลูกบอล
ก่อนการทดลอง 32
หลังการทดลอง 32

กลุ่มทดลอง
̅
SD
1.88
0.71
3.03
0.69

กลุ่มควบคุม
̅
SD
2.00
0.67
2.16
0.63

t

P

0.73
5.23

0.47
0.00*

* p < .05
หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง =
1.75 – 1.00

จากตารางที่ 21 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ̅ =1.88 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =2.00 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.73 และ
p = 0.47) และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
̅ =3.03 อยู่ในระดับดี และ ̅ = 2.16 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.23 และ p = 0.00*)
ตารางที่ 22 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความ
ปลอดภัย ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
ทักษะการ
n
กระโดดโหม่งลูก
บอล
ก่อนการทดลอง 32
หลังการทดลอง 32

กลุ่มทดลอง

กลุ่มควบคุม

̅

SD

̅

SD

1.56
2.56

0.67
0.91

1.72
1.53

0.68
0.62

t

P

0.92
5.28

0.36
0.00*

* p < .05
หมายเหตุ ระดับดีมาก = 4.00 - 3.26, ระดับดี = 3.25 – 2.51, ระดับพอใช้ = 2.50 – 1.76, ระดับปรับปรุง =
1.75 – 1.00

จากตารางที่ 22 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั ก ษะการกระโดดโหม่ ง ลูก บอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =1.56 อยู่ในระดับปรับปรุง และ ̅ =1.72 อยู่ในระดับปรับปรุง ตามลาดับ
(t = 0.92 และ p = 0.36) และหลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทาง
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สถิติที่ระดับ .05
และ p = 0.00*)

̅

= 2.56 อยู่ในระดับดี และ ̅ = 1.53 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.28

ภาพที่ 4 ภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองของกลุม่ ทดลอง
3
2.5
2

ก่อนการทดลอง

1.5

หลังการทดลอง

1
0.5

0
กลุ่มทดลอง
จากภาพที่ 4 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลัง
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
̅ =2.58 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.87 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 11.67 และ p = 0.00*)
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ภาพที่ 5 ภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อน
และหลังการทดลองของกลุ่มทดลอง
คะแนนเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ
ความปลอดภัย

3.5
3
2.5

2
1.5
1
0.5

0

ทักษะการหยุดลูก
บอล

ทักษะการเลี้ยงลูก
บอล

ทักษะการยืนโหม่ง
ลูกบอล

ทักษะการกระโดด
โหม่งลูกบอล

ก่อนการทดลอง

1.94

2.09

1.88

1.56

หลังการทดลอง

2.59

2.91

3.03

2.56

จากภาพที่ 5 พบว่า มีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย แบ่งราย
ทักษะได้แก่ ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.59 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.94 อยู่
ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.91 อยู่ในระดับดี และ ̅ =2.09 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่า
ก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =3.03 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.88 อยู่ใน
ระดับพอใช้ ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง
สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.56 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.56
อยู่ในระดับปรับปรุง ตามลาดับ
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ภาพที่ 6 ภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
3
2.5
2
กลุ่มทดลอง

1.5

กลุ่มควบคุม

1
0.5

0
ก่อนการทดลอง

หลังการทดลอง

จากภาพที่ 6 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ̅ =1.87 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.85 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.18
และ p = 0.43)
และค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลังการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.58 อยู่ใน
ระดับดี และ ̅ =1.89 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 8.01 และ p = 0.00*)
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คะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยหลังการทดลอง

ภาพที่ 7 ภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อน
การทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุ่มควบคุม
2.5
2
1.5
1
0.5
0

ก่อนการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลอง

ก่อนการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มควบคุม

ทักษะการหยุดลูกบอล

1.94

1.84

ทักษะการเลี้ยงลูกบอล

2.09

1.84

ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล

1.88

2

ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล

1.56

1.72

จากภาพที่ 7 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ̅ =1.94 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.54 และ
p = 0.59)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนก่อนการ
ทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.09 อยู่
ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 1.42 และp = 0.16)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรีย นก่อน
การทดลอง กลุ่ม ทดลองและกลุ่ม ควบคุม แตกต่า งกั น อย่า งไม่ มี นั ย ส าคัญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05
̅ =1.88 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =2.00 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.73 และ p = 0.47)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
ก่อนการทดลอง กลุม่ ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
̅

=1.56 อยู่ในระดับปรับปรุง และ ̅ =1.72 อยู่ในระดับปรับปรุง ตามลาดับ (t = 0.92 และ

p = 0.36)
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ภาพที่ 8 ภาพแผนภูมิการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยหลัง
การทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุ่มควบคุม

คะแนนทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัยหลังการทดลอง

3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

0

หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง

หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ควบคุม

ทักษะการหยุดลูกบอล

2.59

2.19

ทักษะการเลี้ยงลูกบอล

2.91

1.88

ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล

3.03

2.16

ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล

2.56

1.53

จากภาพที่ 8 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.59 อยู่ใน
ระดับดี และ ̅ =2.19 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 2.31 และ p = 0.02*)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนหลังการ
ทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.91 อยู่ในระดับดี
และ ̅ = 1.88 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.91 และ p = 0.00*)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และ
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =3.03 อยู่ใน
ระดับดี และ ̅ = 2.16 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.23 และ p = 0.00*)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
หลังการทดลอง กลุม่ ทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ̅ = 2.56 อยู่
ในระดับดี และ ̅ = 1.53 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.28 และ p = 0.00*)
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ตารางที่ 23 ตารางแสดงค่าความถี่ ร้อยละของแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกีฬา
ฟุตบอล ประเมินกลุ่มทดลองโดยครูผู้สอน
รายการ
ปฏิบัติ
หัวเรื่องการปฏิบัติ
ความถี่ ร้อยละ
1.ด้านความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมทางพลศึกษา
1.1 ผู้เรียนสามารถแต่งกายตามระเบียบเพื่อความ
29
90.63
พร้อมต่อการเรียน
1.2 ก่อนออกกาลังกายผู้เรียนได้ทาการอบอุ่น
32
100
ร่างกาย
1.3 นักเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ เช่น
28
87.5
การพูดคุยเพือ่ นร่วมทีม ยอมรับเพื่อนร่วมทีม
2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน
2.1 ผู้เรียนไม่แสดงกริยาหยาบคาย เช่น การพูดว่า
25
78.13
ผู้อื่น ใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม
2.2 ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม และรับฟังความคิดเห็น
30
93.75
ของผู้อื่น
2.3 ผู้เรียนไม่ปฏิบัติทงั้ การชน ดึง ขัดขา ผลัก ทา
31
96.88
ร้าย ขณะทาการฝึกและเล่นทีมกับผู้เล่นฝุายตรงข้าม
3. ด้านจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยขณะปฏิบัติ
ทักษะ
3.1 ผู้เรียนปฏิบัติจงั หวะการเข้าหาลูกบอล และ
28
87.5
ตัดสินใจได้ดี
3.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการฝึกทักษะใน
26
81.25
กีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธี
3.3 ผู้เรียนสามารถแสดงอารมณ์ทเี่ หมาะสมกับ
27
84.38
สถานการณ์ในขณะทาการฝึกและเล่นกีฬาฟุตบอล

ไม่ปฏิบัติ
ความถี่ ร้อยละ
3

9.38

0

0

4

12.5

7

15.63

2

6.25

1

3.13

4

12.5

6

18.75

5

15.63

จากตารางที่ 23 ตารางแสดงค่าความถี่ ร้อยละของแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในกีฬาฟุตบอล ประเมินโดยครูผสู้ อน พบว่า หัวเรือ่ งการปฏิบัติ เริ่ม 1.ด้านความพร้อมก่อนเริม่
กิจกรรมทางพลศึกษาในเรื่องของ 1.1 ผู้เรียนสามารถแต่งกายตามระเบียบเพื่อความพร้อมต่อการ

86
เรียน มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 90.63 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 3 คน คิดเป็นร้อยละ
9.38, 1.2 ก่อนออกกาลังกายผูเ้ รียนได้ทาการอบอุ่นร่างกาย มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 32 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 , 1.3 นักเรียนเตรียมความพร้อมทางด้าน
จิตใจ เช่น การพูดคุยเพื่อนร่วมทีม ยอมรับเพื่อนร่วมทีม มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 28 คน คิดเป็นร้อยละ
87.5 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5 ซึง่ ภาพรวมในด้านความพร้อมก่อนเริ่ม
กิจกรรมทางพลศึกษาแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจและเรียนรู้คานึงถึงเรื่องของความปลอดภัย
และในด้าน 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน แบ่งได้ในเรือ่ งของ 2.1 ผู้เรียนไม่
แสดงกริยาหยาบคาย เช่น การพูดว่าผู้อื่น ใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.13 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63, 2.2 ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 93.75 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ
2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 , 2.3 ผู้เรียนไม่ปฏิบัติทั้งการชน ดึง ขัดขา ผลัก ทาร้าย ขณะทาการฝึก
และเล่นทีมกับผู้เล่นฝุายตรงข้าม มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 96.88 และนักเรียนที่ไม่
ปฏิบัติ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.13 ซึ่งภาพรวมในด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน แสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจ เรียนรู้ และคานึงถึงเรื่องของความปลอดภัย
และในด้าน 3. ด้านจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยขณะปฏิบัตทิ ักษะ แบ่งได้ในเรื่องของ 3.1
ผู้เรียนปฏิบัตจิ ังหวะการเข้าหาลูกบอล และตัดสินใจได้ดี มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 28 คน คิดเป็นร้อยละ
87.5 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5, 3.2 ผูเ้ รียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการฝึก
ทักษะในกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธี มีนักเรียนทีป่ ฏิบัติ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และนักเรียนที่ไม่
ปฏิบัติ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 , 3.3 ผู้เรียนสามารถแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในขณะทาการฝึกและเล่นกีฬาฟุตบอล มีนักเรียนทีป่ ฏิบัติ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 84.38 และนักเรียน
ที่ไม่ปฏิบัติ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 ซึ่งภาพรวมในด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตัง้ ใจ เรียนรู้ และคานึงถึงเรื่องของความปลอดภัย
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ตารางที่ 24 ตารางแสดงค่าความถี่ ร้อยละของแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกีฬา
ฟุตบอล ประเมินกลุ่มควบคุมโดยครูผสู้ อน
รายการ
หัวเรื่องการปฏิบัติ
1.ด้านความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมทางพลศึกษา
1.1 ผู้เรียนสามารถแต่งกายตามระเบียบเพื่อความ
พร้อมต่อการเรียน
1.2 ก่อนออกกาลังกายผู้เรียนได้ทาการอบอุ่น
ร่างกาย
1.3 นักเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ เช่น
การพูดคุยเพือ่ นร่วมทีม ยอมรับเพื่อนร่วมทีม
2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน
2.1 ผู้เรียนไม่แสดงกริยาหยาบคาย เช่น การพูดว่า
ผู้อื่น ใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม
2.2 ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น
2.3 ผู้เรียนไม่ปฏิบัติทงั้ การชน ดึง ขัดขา ผลัก ทา
ร้าย ขณะทาการฝึกและเล่นทีมกับผู้เล่นฝุายตรง
ข้าม
3. ด้านจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยขณะปฏิบัติ
ทักษะ
3.1 ผู้เรียนปฏิบัติจงั หวะการเข้าหาลูกบอล และ
ตัดสินใจได้ดี
3.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการฝึกทักษะใน
กีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธี
3.3 ผู้เรียนสามารถแสดงอารมณ์ทเี่ หมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะทาการฝึกและเล่นกีฬาฟุตบอล

ปฏิบัติ
ความถี่ ร้อยละ

ไม่ปฏิบัติ
ความถี่ ร้อยละ

23

71.88

9

28.13

20

62.5

12

37.5

25

78.13

7

15.63

20

62.5

12

37.5

23

71.88

9

28.13

25

78.13

7

21.88

17

53.13

15

46.88

15

46.88

17

53.13

13

40.63

19

59.38
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จากตารางที่ 24 ตารางแสดงค่าความถี่ ร้อยละของแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในกีฬาฟุตบอล ประเมินกลุ่มควบคุมโดยครูผู้สอน พบว่า หัวเรื่องการปฏิบัติ เริ่ม 1.ด้านความพร้อม
ก่อนเริ่มกิจกรรมทางพลศึกษาในเรือ่ งของ 1.1 ผู้เรียนสามารถแต่งกายตามระเบียบเพือ่ ความพร้อมต่อ
การเรียน มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 28.13, 1.2 ก่อนออกกาลังกายผู้เรียนได้ทาการอบอุ่นร่างกาย มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5 , 1.3 นักเรียนเตรียมความพร้อม
ทางด้านจิตใจ เช่น การพูดคุยเพื่อนร่วมทีม ยอมรับเพื่อนร่วมทีม มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.13 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63 ซึ่งภาพรวมในด้านความพร้อม
ก่อนเริ่มกิจกรรมทางพลศึกษาแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจและเรียนรู้คานึงถึงเรื่องของความ
ปลอดภัยเพียงบางส่วน โดยภาพรวมมีค่าความถี่และร้อยละในการปฏิบัติน้อยกว่ากลุ่มทดลอง
และในด้าน 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน แบ่งได้ในเรื่องของ 2.1 ผู้เรียนไม่
แสดงกริยาหยาบคาย เช่น การพูดว่าผู้อื่น ใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.5 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 37.5, 2.2 ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม และ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 71.88 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ
9 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13 , 2.3 ผู้เรียนไม่ปฏิบัติทั้งการชน ดึง ขัดขา ผลัก ทาร้าย ขณะทาการฝึก
และเล่นทีมกับผู้เล่นฝุายตรงข้าม มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13 และนักเรียนที่ไม่
ปฏิบัติ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 21.88 ซึ่งภาพรวมในด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน แสดงให้
เห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจ เรียนรู้ และคานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเพียงบางส่วน โดยภาพรวมมี
ค่าความถี่และร้อยละในการปฏิบัติน้อยกว่ากลุ่มทดลอง
และในด้าน 3. ด้านจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยขณะปฏิบัติทักษะ แบ่งได้ในเรื่องของ 3.1
ผู้เรียนปฏิบัติจังหวะการเข้าหาลูกบอล และตัดสินใจได้ดี มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 17 คน คิดเป็นร้อยละ
53.13 และนักเรียนที่ไม่ปฏิบัติ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88, 3.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการฝึก
ทักษะในกีฬาฟุตบอลอย่างถูกวิธี มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 46.88 และนักเรียนที่ไม่
ปฏิบัติ 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.13 , 3.3 ผู้เรียนสามารถแสดงอารมณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ในขณะทาการฝึกและเล่นกีฬาฟุตบอล มีนักเรียนที่ปฏิบัติ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63 และนักเรียน
ที่ไม่ปฏิบัติ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 ซึ่งภาพรวมในด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน
แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความตั้งใจ เรียนรู้ และคานึงถึงเรื่องของความปลอดภัย เพียงบางส่วน โดย
ภาพรวมมีค่าความถี่และร้อยละในการปฏิบัติน้อยกว่ากลุ่มทดลอง
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่ อความปลอดภัยของนัก เรียนประถมศึก ษาตอนปลาย เป็นการวิจัยกึ่ งทดลอง ( Quasi
Experimental Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์
จาลองช่วยพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดย
1) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและหลังการทดลอง
ของกลุ่มทดลอง และ2) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อน
และหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จานวน 64 คน โรงเรียนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครปฐม แบ่งเป็นนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้
พลศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จ าลองที่ มีผ ลต่อทั ก ษะกี ฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัย จานวน 32 คน และนักเรียนกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาแบบปกติ
จานวน 32 คน ระยะเวลาในการดาเนินการวิจัย 8 สัป ดาห์ สัป ดาห์ละ 1 วัน วันละ 1 ชั่วโมง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อ
ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
รวมเท่ากับ 0.89 2) แบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล, ทักษะการยืนโหม่งลูก
บอล และทั ก ษะการกระโดดโหม่ ง ลูก บอลเพื่อ ความปลอดภัย ในกี ฬ าฟุ ตบอล มี ค่ าดั ชนี ความ
สอดคล้อ งรวมเท่ ากับ 0.98 และมีค่าความเที่ ยงทั กษะการหยุดลูกบอล, ทัก ษะการเลี้ยงลูกบอล ,
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล มีค่าเท่ากับ 0.72, 0.82, 0.93 และ
0.84 ตามลาดับ 3) แบบสัง เกตการปฏิบัติเ พื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล มี ค่าดัชนีความ
สอดคล้องรวมเท่ากับ 1.00 งานวิจัยนี้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย(Mean), ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(SD) เปรียบเทียบค่าคะแนนค่าเฉลี่ยทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และ
ทักษะการโหม่งลูกเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล โดยการทดสอบค่าที (t-test)
สรุปผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยของทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและค่าเฉลี่ยของทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่ อความปลอดภัยซึ่งมีร ายทั กษะได้แก่ ทั กษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลในกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
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ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มทดลองที่ได้รบั การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่
มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า
1.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลังการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.58 อยู่ใน
ระดับดี และ ̅ =1.87 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
1.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.59 อยู่ในระดับดี และ
̅ =1.94 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
1.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.91 อยู่ในระดับดี และ
̅ =2.09 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
1.4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอล หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่ม
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =3.03 อยู่ในระดับดี และ
̅ =1.88 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ
1.5 ค่า เฉลี่ย ของคะแนนทั ก ษะการกระโดดโหม่ ง ลูก บอล หลัง การทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.56 อยู่ใน
ระดับดี และ ̅ =1.56 อยู่ในระดับปรับปรุง ตามลาดับ
2. ค่าเฉลี่ยของทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและค่าเฉลี่ยรวมของทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ซึ่งมีรายทักษะได้แก่ ทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลในกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้
สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
ดังนี้
2.1 ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม
2.1.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ก่อน
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ̅ =1.87 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.85 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.18 และ
p = 0.43)
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2.1.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะรวมกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลัง
การทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุม่ ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
̅ =2.58 อยู่ในระดับดี และ ̅ =1.89 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 8.01 และ p = 0.00*)
2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า
2.2.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ̅ =1.94 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับ พอใช้ ตามล าดับ (t = 0.54 และ
p = 0.59)
2.2.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัย หลัง
การทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =2.59 อยู่ใน
ระดับดี และ ̅ =2.19 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 2.31 และ p = 0.02*)
2.3 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและหลังการ
ทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า
2.3.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของ
นักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ̅ =2.09 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =1.84 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 1.42 และp = 0.16)
2.3.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัยของ
นัก เรี ยนหลัง การทดลอง กลุ่ ม ทดลองสู ง กว่ ากลุ่ ม ควบคุม อย่างมี นัย ส าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ .05
̅ =2.91 อยู่ในระดับดี และ ̅ = 1.88 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.91 และ p = 0.00*)
2.4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและหลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า
2.4.1 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ̅ =1.88 อยู่ในระดับพอใช้ และ ̅ =2.00 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 0.73 และ
p = 0.47)
2.4.2 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการยืนโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
̅ =3.03 อยู่ในระดับดี และ ̅ = 2.16 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.23 และ p = 0.00*)
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2.5 ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและ
หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุม พบว่า
2.5.1 ค่า เฉลี่ย ของคะแนนทั ก ษะการกระโดดโหม่ ง ลูก บอลเพื่ อความ
ปลอดภัยของนักเรียนก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ̅ =1.56 อยู่ในระดับปรับปรุง และ ̅ =1.72 อยู่ในระดับปรับปรุง ตามลาดับ
(t = 0.92 และ p = 0.36)
2.5.2 ค่า เฉลี่ย ของคะแนนทั ก ษะการกระโดดโหม่ ง ลูก บอลเพื่ อความ
ปลอดภัยของนักเรียนหลังการทดลอง กลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิติที่
ระดับ .05 ̅ = 2.56 อยู่ในระดับดี และ ̅ = 1.53 อยู่ในระดับพอใช้ ตามลาดับ (t = 5.28 และ
p = 0.00*)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลของการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย พบว่า
1. ค่าเฉลี่ยรวมของทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรูพ้ ลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะก่อนการทดลองเท่ากับ 1.87
และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะเท่ากับ 2.58
ค่าเฉลี่ยของคะแนนทั ก ษะกี ฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ด้านทั ก ษะก่ อนและหลัง การ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง ทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่ง
ลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลอง พบว่า
ก่อนการทดลองโดยค่าเฉลี่ยคะแนนก่อนการทดลองเท่ากับ 1.94, 2.09, 1.88 และ 1.56 คะแนน
ตามลาดับ หลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59, 2.91, 3.03 และ2.56 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยรวมของทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย และค่าเฉลี่ยของ
คะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ด้านทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล ก่อนและหลังการทดลองของนักเรียน
กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองที่มีผล
ต่อทั ก ษะกี ฬ าฟุ ตบอลเพื่ อ ความปลอดภัย พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของทั ก ษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัย, ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูก
บอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลในกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มทดลอง หลังการ
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ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1
สามารถอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ผลค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
กลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05)
โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะก่อนการทดลองเท่ากับ 1.87 และหลังการทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ
เท่ ากับ 2.58 จากค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนทั ก ษะกี ฬาฟุตบอลแสดงให้เ ห็นว่านัก เรียนที่ ได้รับ การ
จัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองช่วยให้มีความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติ การเล่นและ
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลินขณะทาการปฏิบัติทาให้เกิดเป็นความ
ชื่น ชอบในกี ฬ าฟุ ตบอลอี ก ด้ ว ย ทั ก ษะกี ฬาฟุ ต บอลที่ ดีขึ้ น ท าให้ เ กิ ด ความปลอดภั ยมากขึ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2545) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์
จาลองนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนได้ดีและสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
เมื่อนักเรียนปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องจะเกิดความมั่นใจและมีความวิตกกังวลน้อยลงจะทาให้
ปฏิบัติได้ดีและมีความปลอดภัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล หน่อแก้ว (2558) ที่อธิบาย
ว่า ถ้านักเรียนมีความรู้ เรียนรู้และฝึกทักษะจากสถานการณ์จาลอง ก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติในหอผู้ปุวยทั้งนี้
จะทาให้นัก เรียนเกิดความมั่ นใจ และลดภาวะความเครียด ความวิตกกัง วลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ เมื่ อ
นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลอย่างปลอดภัยแล้วจะสามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติ ทักษะของ
ตนเองเพื่อให้ตนเองปฏิบัติตามสถานการณ์ที่พบในขณะการฝึกปฏิบัติ แข่งขันจริงได้อย่างปลอดภัยทั้ง
ของตนเองและเมื่อใช้ในขณะมีการแข่งขันเป็นทีม เมื่อ ปฏิบัติได้ถูกต้อง ส่งผลให้ปฏิบัติได้ดีและจะมี
ความมั่นใจในการปฏิบัตินาไปสู่การปฏิบัติด้วยความปลอดภัยและเกิดความสนุกสนานปฏิบัติจนเป็น
นิสัย ซึ่ง สอดคล้อ งกั บ งานวิจัยของ อรกช อุดมสาลี (2555) ที่ ก ล่าวว่ า การจั ดกิ จ กรรมการใช้
สถานการณ์จ าลองเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติของตนเองที่เ กี่ยวข้องกับ ผู้อื่นได้และแก้ปัญหาเพื่อ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ จากผลในงานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของ พวงเพ็ชร์ เหมือนสน (2555) ที่กล่าวถึง
การปูองกันการบาดเจ็บทางการกีฬา สามารถปูองกันได้จากตัวผู้เล่นกีฬาเอง สามารถปูองกันการ
บาดเจ็บได้โดยโปรแกรมการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่เหมาะสม
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณา ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย รายทักษะได้แก่
1.ทักษะการหยุดลูกบอลเพื่อความปลอดภัย, 2.ทักษะการเลี้ยงลูกบอล, 3.ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล
และ4.ทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล ทั้ง 4 ทักษะดังกล่าวมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนกลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 (p < .05) โดยค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะก่อนการทดลองเท่ากับ 1.94, 2.09, 1.88
และ 1.56 ตามลาดับ และหลังการทดลองมีค่าเฉลีย่ คะแนนทักษะเท่ากับ 2.59, 2.91, 3.03 และ 2.56
ตามลาดับ จากค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลทั้ง 4 ทักษะแสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมโดย
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ใช้สถานการณ์จาลองนั้นส่งผลให้เกิดการรับรู้ในการปฏิบัติทักษะที่ดีขึ้นทาให้เกิดความปลอดภัยเมื่อ
ขณะปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอล ตัวอย่างกิจกรรมในสถานการณ์จาลองเช่น กิจกรรมจาลองภาพ คือ
การให้นักเรียนเริ่มดูภาพของผูเ้ ล่นฟุตบอลที่ได้รบั บาดเจ็บจากหยุดลูกบอลห่างตัวทาให้คู่ต่อสู้สามารถ
เข้าแย่งลูกบอลได้ง่ายทาให้เ กิดความเสี่ยงในเรื่องการบาดเจ็บ ซึ่ง ต้องให้ช่วยกันคิดและเสนอแนว
ทางการปูอ งกันจากการบาดเจ็บที่ เกิดขึ้ นในภาพนั้น ซึ่งสอดคล้องกั บงานวิจัยของ Read, P. J.,
Jimenez, P., Oliver, J. L., & Lloyd, R. S. (2018) ที่พบว่า การปูองกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล
ต้องเน้นการรับรู้ในการปฏิบัติ ในการสอนต้องทาการสอนเน้นการปฏิบัติทักษะที่มีความถูกต้องส่งผล
ให้ปูองกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นได้ และในด้านทักษะการเลี้ยงลูกบอลเพื่อความปลอดภัย มีการใช้
อุปกรณ์ และในการจาลองผู้เล่นขึ้นมาเพื่อฝึกการหลบหลีก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ธรรมชาติ
นาคะพั นธ์ (2557) ที่ พ บว่า การฝึกเลี้ยงลูก บอลแบบเป็นเส้นตรงและแบบซิก แซก ซึ่ง ช่วยให้มี
ความเร็ว ในการเลี้ยงลูกฟุตบอลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลโดยตรงกับการใช้หลบหลีกคู่ต่อสู้ในการแข่งขัน
จริงและเลี่ยงการปะทะ
นอกจากนีท้ ักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัย
ล้วนเกิดจากการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลอง โดยที่มีการใช้อุปกรณ์มี 1.ลูกบอลยาง 2.ผ้า
คาดศีรษะ และถุงผ้า เมื่อนักเรียนได้ฝึกโหม่งด้วยลูกบอลยางและใช้ผ้าคาดศีรษะทาให้นักเรียนมีความ
มั่นใจในการโหม่งลูกบอลอย่างมาก ลดภาวะความเครียด ความวิตกกังวลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของTaufek, F. H. B. M., Zulkifle, Z. B., & Kadir, S. Z. B. A. (2015) ที่
พบว่า ถ้าปฏิบัติให้เกิดในสภาพแวดล้อมในที่นั้นๆจะสร้างให้มกี ารปฏิบัติอย่างปลอดภัย รวมถึงการจัด
สถานที่ อุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยรอบ
2. ค่าเฉลี่ยรวมของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ด้านทักษะก่อนและหลัง
การทดลองระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์
จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนัก เรียนประถมศึกษาตอนปลาย ก่อนการ
ทดลอง ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย คะแนนทักษะ เท่ากับ 1.87 และกลุ่มควบคุมมี ค่าเฉลี่ ยคะแนน
ทักษะ เท่ากับ 1.85 ตามลาดับ และหลังการทดลอง ของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ย คะแนนทักษะ เท่ากับ
2.58 และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ เท่ากับ 1.89 ตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยของทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยซึ่งแต่ละรายด้าน ทั้งด้านทักษะการหยุด
ลูกบอล ,ทักษะการเลี้ยงลูกบอล, ทักษะการยืนโหม่งลูกบอลและทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอลเพื่อ
ความปลอดภัยของนักเรียน ก่อนการทดลองระหว่างกลุม่ ทดลองกับกลุม่ ควบคุม กลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แยกรายด้านดังนี้
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ก่อนการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะเท่ากับ 1.94, 2.09, 1.88, 1.56
ตามลาดับ และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะเท่ากับ 1.84, 1.84, 2.00, 1.72 ตามลาดับ
หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะเท่ากับ 2.59, 2.91, 3.03, 2.56
ตามลาดับ และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะเท่ากับ 2.19, 1.88, 2.16, 1.53 ตามลาดับ
จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยทั้งด้านทักษะการ
หยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล
ในกีฬาฟุ ตบอลเพื่อ ความปลอดภัย ก่อนและหลัง การทดลองระหว่างกลุ่ม ทดลองกับ กลุ่มควบคุม
พบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองที่มีผลต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยมีค่าเฉลีย่ ของคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษา
ในวิชาฟุตบอลแบบปกติ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สามารถอภิปรายได้ดังนี้
2.1 ผลค่าเฉลี่ยรวมของทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย หลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าเฉลี่ยรวมของทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยหลังการทดลองของกลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ เท่ากับ 2.77
และกลุ่มควบคุมมีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะ เท่ากับ 1.94 ดังนั้นแผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์
จาลองที่ มีผ ลต่อ ทัก ษะกี ฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้นัก เรียนเกิ ดการเรียนรู้ ด้านความ
ปลอดภัย ในทักษะกีฬาฟุ ตบอลดีก ว่าการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ ในการเสริมเรื่องความ
ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองช่วยให้มี
ความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติ การเล่นและการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสนุก
เพลิดเพลินขณะทาการปฏิบัติ เมื่อมีทักษะกีฬาฟุตบอลที่ดีขึ้นส่งผลให้เกิดความเพื่อความปลอดภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุวิทย์ มูลคา และ อรทัย มูลคา (2545) ที่กล่าวว่า การเรียนรู้แบบสร้างสถานการณ์
จาลองนี้จะช่วยให้นักเรียนเกิดการถ่ายโยงการเรียนได้ดีและสามารถนาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงได้
เมื่อนักเรียนปฏิบัติทักษะกีฬาฟุตบอลที่ถูกต้องจะเกิดความมั่นใจและมีความวิตกกังวลน้อยลงจะทาให้
ปฏิบัติได้ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล หน่อแก้ว (2558) ที่อธิบายว่า
ถ้านักเรียนมีความรู้ เรียนรู้และฝึกทักษะจากสถานการณ์จาลอง ทาให้นักเรียนเกิดความมั่นใจ และลด
ภาวะความเครียด ความวิตกกังวลก่อนขึ้นฝึกปฏิบัติ เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ทักษะกีฬาฟุตบอลอย่าง
ปลอดภัยแล้วจะสามารถแก้ปัญหาการปฏิบัติทักษะของตนเองเพื่อให้ตนเองปฏิบัติตามสถานการณ์ที่
พบในขณะการฝึกปฏิบัติ แข่งขันจริง ได้อย่างปลอดภัยทั้งของตนเองและเมื่อใช้ในขณะมีการแข่งขัน
เป็นทีม เมื่อปฏิบัตไิ ด้ถูกต้อง ส่งผลให้ปฏิบัติได้ดีและจะมีความมั่นใจในการปฏิบัตินาไปสู่การปฏิบัติ
ด้วยความปลอดภัยและเกิดความสนุกสนานปฏิบัติจนเป็นนิสัย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรกช
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อุดมสาลี (2555) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการใช้สถานการณ์จาลองเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติของ
ตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้และแก้ปัญหาเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นได้
รวมทั้ง จากผลในงานวิจัยที่พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของทัก ษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัย ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จาลองดีกว่าการจัดการ
เรียนรู้พ ลศึก ษาแบบปกติ ช่วยให้มีความปลอดภัยในการฝึก ปฏิบัติ การเล่นและการแข่งขัน นั้น
สอดคล้องกับแนวคิดของ พวงเพ็ชร์ เหมือนสน (2555) ที่กล่าวถึงการปูองกันการบาดเจ็บทางการ
กีฬา สามารถปูองกันได้จากตัวผู้เล่นกีฬาเอง สามารถปูองกันการบาดเจ็บได้โดยโปรแกรมการฝึกซ้อม
ของนัก กี ฬาที่ เหมาะสมกั บ ทัก ษะ รวมถึงการวางข้อปฏิบัติในการฝึก และการเล่นที่ เหมาะสม ซึ่ง
สอดคล้อ งกั บงานวิจัยของ Vidal-Gomel (2017) พบว่า การปูองกันความเสี่ยงที่จ ะเกิดความไม่
ปลอดภัยต้องมีการวางกฎระเบียบและปฏิบัติตามร่วมทั้งการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยที่
กาหนดขึ้น ความปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้ล้วนอาศัยการจัดการต้องมีขั้นตอนทาให้เกิดแนวทางในด้าน
ความปลอดภัย ซึ่งเปรียบเสมือนกับงานวิจัยของผู้วิจัยที่มีการกาหนด กฎ กติกา และเน้นการปฏิบัติที่
เป็นขั้นตอนที่เน้นด้านความปลอดภัยจึงทาให้เห็นว่าจะส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัย
อย่างไรก็ตามทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย แยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ ด้าน
ทักษะการหยุดลูกบอล, ด้านทักษะการเลี้ยงลูกบอล, ด้านทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และด้านทักษะ
การกระโดดโหม่ งลูก บอลในกี ฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ซึ่งทั้ ง 4 ทัก ษะกล่าวผลมาข้างต้น
มีค่าเฉลี่ยคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ได้
ปฏิบัติจริงให้มีความเสมือนจริงกับสภาพจริงมากที่สุดทาให้เกิดความมั่นใจ ความกล้า และเมื่อปฏิบัติ
จึง ส่งผลให้เ กิ ดทั ก ษะที่ ดีขึ้นและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติของนัก เรียนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มาลี คาคง, ผาณิต หลีเจริญ, ยุวนิดา อารามรมย์ และ อริสา จิตต์วิบูลย์
(2558) ที่พบว่า ถ้านักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติเองได้อย่างถูกต้อง จนเกิดความมั่นใจในการ
ปฏิบัติด้วยผู้เรียนเองจนเกิดความชานาญส่งผลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Lee and Kim (2018) ที่พบว่า การจัดประสบการณ์ทางตรงและทางอ้อมในเรื่องความ
ปลอดภัยเกิ ดผลดีต่อ พยาบาล เพราะเป็นโปรแกรมที่ มี แนวคิดพื้นฐานที่ เ กี่ ยวข้องกั บ เรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ปุวย และพยาบาลมีโอกาสที่ได้ปฏิบัติในการจาลองสถานการณ์ที่สมจริงหรือมีความ
คล้ายกับสภาพความเป็นจริงช่วยให้พัฒนาทักษะในการเผชิญปัญหาและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
ความปลอดภั ย จึ ง เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ ในการปฏิ บั ติ ทั ก ษะต่ า งๆที่ ต้ อ งเรี ย นรู้ ท าให้ เ รี ย นรู้ ไ ด้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพและตามที่ประเมินนักเรียนตามแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
ตามหลักการการปูองกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล (1.ด้านความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมทางพล
ศึกษา 2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน และ3. ด้านจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยขณะ
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ปฏิบัติทักษะ) ซึ่งผลคือนักเรียนส่วนมากมีการพัฒนาและปฏิบัติอย่างคานึงถึงความปลอดภัยมากขึ้น
จากสัปดาห์แรก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ O’Brien, Young and Finch (2017) พบว่า การปรับ
โปรแกรมการออกก าลัง กายปูอ งกั นการบาดเจ็บ สามารถลดการบาดเจ็บ ได้ 46 เปอร์เ ซ็นต์ ซึ่ง
โปรแกรมต้ อ งสอดคล้อ งกั บ บริ บ ทและสิ่ ง ที่ ผู้ ป ฏิบั ตินั้ น กระท า ซึ่ง แผนการจัด การเรีย นรู้แ บบ
สถานการณ์จาลองที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้นักเรียนเกิ ดการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัยในทักษะกีฬาฟุตบอลดีกว่าการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติ
จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการวิจัยพบว่า การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังนี้
1.1 การจะสร้างในเรื่องความปลอดภัยควรมี เ วลาในการจัดการเรียนรู้ในวิช า
พลศึกษาเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านทักษะส่งผลโดยต่อการปฏิบัติให้เกิด
ความปลอดภัยในขณะการฝึกและการแข่งขันจริง เพราะวิชาพลศึกษาเป็นวิชาที่เน้นการปฏิบัติถ้า
นักเรียนได้ปฏิบัติบ่อยครั้ง และถูกวิธีก ารผู้เรียนสามารถปฏิบัติทั กษะได้อย่างถู กต้อง และมี ความ
ปลอดภัย
1.2 การนาเอาการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองไปใช้กั บกีฬาอื่น ท าให้
นัก เรียนได้มี การเรียนรู้ที่ มีป ระสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในด้านการฝึก ปฏิบัติและนาไปใช้จ ริงต่อการ
แข่งขันโดยคานึงถึงเรื่องความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้อื่น ทาให้เห็นถึงความมีน้าใจเป็นนักกีฬาซึ่ง
เป็นหัวใจสาคัญของการเป็นนักกีฬาที่ดีและนักกีฬามืออาชีพครูผู้สอนกาหนดข้อตกลงกับนักเรียน ใน
เรื่องเช่น หากผู้เรียนเข้าชั้นเรียนสาย
1.3 การจัดการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้พลศึกษาแบบปกติทั้ง 5 ขั้นตามทฤษฎีที่ใช้
ในวิชาพลศึกษาควรปรับเวลาบางขั้นให้เหมาะสมกับระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนเพื่อฝึก
ปฏิบัติได้นานขึ้น
1.4 ควรมีก ารเพิ่ม เวลาในการทากิจ กรรมในขั้นตอนการปฏิบัติ เพราะเป็นขั้นที่
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติมองเห็นภาพทีจ่ ะเรียนรูไ้ ด้จากสถานการณ์จาลองที่สร้างขึ้นมา เมื่อมีเ วลาในการ
ปฏิบัติมากผู้เรียนจะสามารถทบทวนความรู้ ทบทวนทักษะที่ถูกต้องปฏิบัติจนเกิดความชานาญนาไปสู่
การปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยได้
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2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองไปปรับใช้เพื่อการทดลอง
กับกีฬาอื่น
2.2 วิธีการเรียนรู้แบบสถานการณ์จาลองไปทดลองใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้น
ในด้านความปลอดภัยในสาขาวิชาอื่นๆ
2.3 ควรมีการนาแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่ทันสมัยและสอดคล้องกับการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนมาปรับใช้ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทมี่ ีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.4 ควรมีการปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีขณะการปฏิบัติทกั ษะและในการแข่งขันเพือ่
ส่งเสริมความปลอดภัย ทุกช่วงอายุ ของนักเรียน
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1.รายนามผูท้ รงคุณวุฒิในการตรวจเครื่องมือวิจัย
2. หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
3. หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลวิจัยและทดลองใช้เครื่องมือ
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รายนามผู้ทรงคุณ วุฒิ ในการตรวจเครื่องมือวิจัย ซึ่ งประกอบไปด้วย แผนการจัดการ
เรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย แบบวัด
ทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดด
โหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล และแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยใน
กีฬาฟุตบอล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ อ่อนศิริ
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. อาจารย์ ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนะ ติงคภัทิย์
อาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. อาจารย์ ดร.ธานินทร์ บุญญาลงกรณ์
อาจารย์ประจากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม
5.อาจารย์ จตุพงษ์ ทองสุข
อาจารย์ประจากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝุายมัธยม
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ตัวอย่าง หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย (ภายนอกองค์กร)
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หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย (ภายในองค์กร)
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หนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลทดลองใช้เครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูลวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง
แผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองทีม่ ตี ่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อ
ความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 โดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน
รายวิชา พลศึกษา6 (ฟุตบอล)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ทักษะการเตะลูกบอล (การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
เสริมทักษะกีฬาเพื่อความปลอดภัย การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน(การหยุดลูกกระดอน)
อาจารย์ผู้สอน วิชนนท์ พูลศรี
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะการเคลือ่ นไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดชั้นปี 1. แสดงทักษะการเคลือ่ นไหวร่วมกับผูอ้ ื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้
ตามลาดับทั้งแบบอยู่กบั ที่ เคลือ่ นที่ และใช้อปุ กรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
2. จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูน วิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น
3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้อย่างละ 1 ชนิด
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรี
ภาพของกีฬา
ตัวชี้วัดชั้นปี 1.อธิบายประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดนคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น
3. เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้าใจนักกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกันโรค
และสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
ตัวชี้วัดชั้นปี 1. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
สาระสาคัญ
ทักษะการเตะลูกฟุตบอล(การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า)และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้าน
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ใน(การหยุดลูกกระดอน) เป็นทักษะทีส่ าคัญอย่างหนึง่ ในกีฬาฟุตบอล ซึง่ เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่สาคัญ
ซึ่งมีเหตุผลหลายประการที่จะใช้การส่งบอลไม่ว่าจะเป็น การทาให้บอลอยู่ในการครอบครองของทีม
การเคลียร์บอลออกจากพื้นทีอ่ ันตราย การส่งเพื่อเปิดโอกาสในการทาประตูคู่แข่ง เป็นต้น ดังนั้น
ผู้เรียนควรฝึกฝนการส่งลูกในลักษณะต่างๆจะเกิดความชานาญ ที่สามารถนาไปสู่การฝึกของกีฬา
ฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถ
1. บอกถึงความสาคัญของทักษะการเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้าง
เท้าด้านในเพื่อความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน)ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัตทิ ักษะการเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเพือ่
ความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน) ติดต่อกัน 10 ครั้ง
3. ปฏิบัตเิ คลื่อนที่เข้าหาจุดที่การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้า
ด้านในเพื่อความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน) ติดต่อกัน 30 วินาที จานวน 20 รอบ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
4. แสดงความมีน้าใจช่วยเหลือ ให้คาแนะนาในการฝึกปฏิบตั ิทักษะการเตะลูกบอลด้วยหลัง
เท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเพือ่ ความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน)
5. แสดงความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่เรียน และฝึกปฏิบัตทิ ักษะการเตะลูก
บอลด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเพือ่ ความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน)
ด้วยความตั้งใจ
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ทักษะ
ขั้นเตรียม ( 7 นาที ) หรือ
- การอบอุ่น
1.1 การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า คือ ขั้นเตรียม (ออกแบบสถานการณ์ ร่างกายทาให้
การเตะลูกบอลวิธีนี้มีประโยชน์มากใน จาลอง)
ร่างกายของ
การยิงประตู นักฟุตบอลที่ดีจะต้องเตะ กิจกรรมเตรียมความพร้อมใน นักเรียนมีความ
ลูกบอลวิธีนี้ได้ทุกคน
การเผชิญสถานการณ์จาลอง
พร้อมที่จะดาเนิน
การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า ซึง่ วิธี
ประกอบด้วย
กิจกรรมต่างๆใน
ปฏิบัติดังนี้
1. สอนระเบียบแถว
การเรียนการสอน
1) เคลื่อนทีเ่ ข้าหาลูกตรงๆ จาก
- ให้ผู้เรียนจัดแถวหน้ากระดาน 4 ได้อย่างปลอดภัย
ด้านหลัง
แถว เท่าๆกัน แล้วให้ผเู้ รียนเริ่ม และไม่เกิดการ
2) วางเท้าหลักไว้ข้างๆ ให้ได้ระดับกับ นับ 1-4 ตลอดเพือ่ แบ่งแถว 4
บาดเจ็บ
ลูกบอล ก้มหน้าเล็กน้อยตามองดูลูก
แถวให้เท่ากัน
- นักเรียนมี
บอล
ระเบียบวินัยในการ
3) เหวี่ยงขาที่ใช้เตะไปข้างหลัง โดยใช้
จัดแถว(A)
สะโพกเป็นจุดหมุน
4) เกร็งข้อเท้าและงุ้มปลายเท้าทีจ่ ะใช้
= นักเรียน
เตะ แล้วเตะขาไปข้างหน้า
= ครู

- ครูสารวจรายชื่อ เครื่องแต่งกาย
และสอบถามสุขภาพร่างกายของ
นักเรียนทุกคน
2. การเตรียมความพร้อม
ทางด้านอุปกรณ์
- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติ
ที่พร้อมใช้ในการฝึกปฏิบัติ
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า ขั้นเตรียม ( 7 นาที ) หรือ
- เคลื่อนที่เข้าหา
ขั้นเตรียม (ออกแบบสถานการณ์จาลอง) จุดที่ที่มลี ักษณะ
3. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย เข้าหาลูกบอลขณะ
โดย อบอุ่นร่างกาย ( Warm – up )
ทาการเตะลูกบอล
- ครูให้นักเรียนวิ่ง 2 รอบสนามฟุตบอล
ปฏิบัติต่อเนื่อง 30
- ครูนายืดกล้ามเนื้อในท่าต่างๆดังนี้
วินาที จานวน 20
1. ยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่คอ
รอบ เพื่อ
2. การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหน้า
เสริมสร้าง
1.2 การหยุดลูกบอลด้วยข้าง
3. การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลัง
สมรรถภาพทาง
เท้าด้านใน (การหยุดลูก
4. การยืดกล้ามเนือ้ หลังและสะโพก
กายด้านความ
กระดอน)
4. การเตรียมความพร้อมทางร่างกายด้าน คล่องแคล่วว่องไว
หมายถึง การทีผ่ ู้เล่นใช้ข้าง
(P)
เท้าด้านใน ในการบังคับลูกที่ สมรรถภาพทางกาย การจาลอง
กลิ้งมาระดับพื้นกระดอนมา สถานการณ์การเคลื่อนทีเ่ ข้าหาลูกบอล
- เข้าฐานวิ่งและการเคลื่อนที่พื้นฐาน
ให้ลูกบอลหยุดในการ
และที่มลี ักษณะเข้าหาลูกบอลขณะทาการ
ครอบครองเพื่อทีจ่ ะ
เตะลูกบอล โดยการเหวี่ยงขาในลักษณะ
ดาเนินการเล่นไปได้
การหยุดลูกกระดอนด้วยข้าง เดียวกับการเตะลูกบอล (ไม่มีลกู บอล)
เท้าด้านใน ซึ่งวิธีปฏิบัติดังนี้ ปฏิบัติต่อเนื่อง 30 วินาที จานวน 20 รอบ
ตามลักษณะตามแผนภาพดังนี้
2.1) ยืนแยกเท้าออก
- การจาลองสถานการณ์การเคลื่อนที่
ประมาณหัวไหล่
เข้าหาลูกบอล
2.2) เข่างอเล็กน้อย
2.3) ตามองดูลกู ทีเ่ คลื่อนมา
ตลอดเวลา
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
การหยุดลูกกระดอนด้วย ขั้นอธิบายและสาธิต ( 8 นาที ) หรือ 2.
- นักเรียนอธิบาย
ข้างเท้าด้านใน ซึ่งวิธี
ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและแนวทาง ความสาคัญวิธีการ
ปฏิบัติดังนี้
ปฏิบัติ, 3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้นกั เรียน เตะลูกบอลด้วยหลัง
2.4) หันข้างเท้าด้านใน กิจกรรมสถานการณ์จากภาพ
เท้า และการหยุดลูก
บังทิศทางลูกบอลซึง่ กาลัง 1. ครูอธิบายภาพทักษะที่แสดงการบาดเจ็บ บอลด้วยข้างเท้าด้าน
จะกระดอนขึ้น
ซึ่งมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติทกั ษะการหยุด ใน (การหยุดลูก
ลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในและการเตะลูก
กระดอน) ได้อย่าง
บอลด้วยหลังเท้าได้ไม่ดีหรือไม่ถูกต้อง
ถูกต้องและคานึงถึง
2. ครูให้นักเรียนออกมาปฏิบัตทิ ่าทางใน
ความปลอดภัยใน
ทักษะดังกล่าว
การฝึกทักษะ (K)
3. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมสังเกตวิธีการ
-นักเรียนมีความตั้งใจ
ปฏิบัติทักษะดังกล่าว ให้ผู้เรียนในชั้นเรียน
ในการเรียน เสนอ
ร่วมกันเสนอแนวทางลักษณะรูปแบบท่าทาง
ความคิดเห็นในการ
ในการปฏิบัตทิ ี่ถูกต้อง ครูแนะนาเสริมความรู้
2.5) ใช้ข้างเท้าด้านในกด
เรียนร่วมกัน (A)
ในด้านทักษะการปฏิบัติ
ลูกบอลไว้ให้อยู่กบั ที่ เพื่อ
4. ครูกับนักเรียนร่วมออกแบบ กาหนด
- นักเรียนร่วมกัน
เล่นต่อไป
บทบาทในการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้องและมี ออกแบบ กาหนด
ความปลอดภัย ตามกฎ กติกา ในการเล่น
บทบาทในการปฏิบัติ
กีฬาฟุตบอล
ทักษะที่ถูกต้องและมี
หมายเหตุ บทบาทนักเรียนจะมีบทบาทเป็น ความปลอดภัย ตาม
ตาแหน่งกองหน้า, กองกลาง และกองหลัง
กฎ กติกา ในการเล่น
เนื่องจากตาแหน่งดังนี้จะต้องใช้ทักษะนีเ้ ป็น กีฬาฟุตบอล
ทักษะพื้นฐานในการเล่น
2.6) แขนกางออกเพื่อ
ช่วยในการทรงตัว
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
2. หลักการสร้างความ ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 15 นาที ) หรือขั้น
-นักเรียนมีความตั้งใจใน
ปลอดภัยในทักษะกีฬา สาธิตการปฏิบัติ
การเรียน เสนอความ
- การรูจ้ ักประมาณตน แบบฝึกที่ 1 กิจกรรมสถานการณ์ด้วย
คิดเห็นในการเรียน
สภาพร่างกายและความ การผ่อนแรง
ร่วมกัน ไม่คุยเล่นกัน
เหมาะสมกับกีฬาชนิด 1. ครูให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดาน 4
ระหว่างการฝึกปฏิบัติ (A)
ต่าง ๆ
แถว ให้จับคู่ ระยะห่างตามแนวของหลักที่
- ครูแนะนาการปฏิบัติให้
- การแต่งกาย กีฬาแต่ ครูวางไว้ห่างกันประมาณ 1 เมตร ตาม
ถูกต้อง ทาให้นักเรียนไม่
ละชนิดต่างก็มีแบบของ แผนภาพ
เกิดการบาดเจ็บ
เครื่องแต่งกายที่ต่างกัน
ในด้านการ เคลื่อนไหว
- ครูสงั เกตนักเรียน
เครื่องแต่งกายที่
( การแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสม รัดกุม ย่อมทา
ควรปฏิบัติในการเล่นกีฬา
ให้การเคลื่อนไหวมี
ฟุตบอล, การเตรียมความ
ประสิทธิภาพดีกว่า
พร้อมทางเครื่องแต่งกาย,
การเคารพกฎ กติกาของ
3. สมรรถภาพทางกาย
นักเรียน)
เป็นสิ่งสาคัญ ในการช่วย
เสริมสร้างให้บุคคล
- ปฏิบัตทิ ักษะการเตะลูก
2. ครูให้นักเรียนที่มลี ูกบอลมีบทบาทผู้
สามารถประกอบภารกิจ เล่นตาแหน่งกองหลัง และผูเ้ รียนที่ไม่มีลกู บอลด้วยหลังเท้า และ
และดารงชีวิตอยู่อย่างมี บอลให้มีบทบาทผูเ้ ล่นตาแหน่งกองกลาง การหยุดลูกบอลด้วยข้าง
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ทา หรือกองหน้า
เท้าด้านใน(การหยุดลูก
ให้บุคคลปราศจาก
3.ผู้เล่นกองหลังเริม่ ทาการเตะลูกบอลด้วย กระดอน) ติดต่อกัน 10
โรคภัยไข้เจ็บ มีความ
หลังเท้าก่อนส่งไปยังผู้เล่นกองกลางหรือ ครั้งได้ (P)
แข็งแรง ทนทาน ทีจ่ ะ กองหน้าเพื่อทาการหยุดลูกบอลด้วยข้าง
ประกอบภารกิจ
เท้าด้านใน(การหยุดลูกกระดอน) และเมื่อ
ประจาวันให้ลลุ ่วงไป
ปฏิบัติเสร็จให้สลับบทบาทกันในคู่ของ
ด้วยดี
ตนเอง ปฏิบัติติดต่อกัน 20 ครั้ง
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
หนึ่งในสมรรถภาพทาง ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 15 นาที ) หรือขั้น -นักเรียนมีความตั้งใจในการ
กายที่เกี่ยวข้องคือ ความ สาธิตการปฏิบัติ
เรียน เสนอความคิดเห็นใน
ความคล่องแคล่วว่องไว แบบฝึกที่ 1 กิจกรรมสถานการณ์ด้วย การเรียนร่วมกัน ไม่คุยเล่น
(agility) หมายถึง
การผ่อนแรง
กันระหว่างการฝึกปฏิบัติ
ความสามารถในการ
หมายเหตุ
(A)
เปลี่ยนทิศทางและ
- ทาการหยุดลูกบอลให้อยู่ใกล้ตัวเองไม่
- นักเรียนไม่ทาการชนและ
ตาแหน่งของร่างกายใน เกิน 1 ช่วงก้าวของตนเอง
กระแทกผู้อื่นในขณะทาการ
การเคลื่อนไหวโดยใช้
แบบฝึกที่ 2 สถานการณ์การหยุดบอล ฝึก (ความปลอดภัยและ
ความเร็ว จาเป็นในการ
ตามทิศทางโดยใช้ลูกบอลจริง
เข้าใจในบทบาทเพื่อความ
ใช้ปฏิบัติทักษะในกีฬา
1. จับคู่เหมือนเดิม ในแต่ละแถวหนึ่งคน ปลอดภัย)
ประเภทต่างๆ
ต้องยืนถือลูกบอล(ผู้เล่นตาแหน่งกอง
- ครูสงั เกตนนักเรียน ( การ
ในทุกขั้นการสอน
หลัง) ให้ทมุ่ ลูกบอลให้กระดอนพื้นให้
แสดงพฤติกรรมที่ควร
นักเรียนต้องสารวจ
ตรงกับคู่(ผูเ้ ล่นกองกลางและกองหน้า)
ปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เครื่องแต่งกายของ
โดยที่จะโยนในสามทิศทาง คือ ด้านข้าง
ฟุตบอล, การเตรียมความ
ตนเอง ถุงเท้า รองเท้า ของคู่แต่ละคนไปทางซ้าย ละไปทางขวา
พร้อมทางเครื่องแต่งกาย,
ว่าพร้อมทาการฝึก
มือ) ดังแผนภาพ
การเคารพกฎ กติกาของ
ปฏิบัติหรือในการเล่น
ผู้เรียน)
หรือไม่ เพื่อปูองกัน
ความไม่พร้อมทางด้าน
- นักเรียนให้คาแนะนา
เครื่องแต่งกายทีจ่ ะ
เพื่อนในการฝึกปฏิบัติทกั ษะ
= ลูกฟุตบอล
นาไปสู่การเกิดการ
การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า
= นักเรียน
บาดเจ็บได้ และการ
และการหยุดลูกบอลด้วย
เคารพ กฎ กติกา ในการ
ข้างเท้าด้านใน(การหยุดลูก
= หลัก
ปฏิบัติ ปฏิบัติตามในการ
กระดอน) (A)
= ทิศทางการเคลือ่ นที่
ฝึกทักษะและกติกาที่
กาหนดไว้
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
- บทบาทผูเ้ ล่นตาแหน่ง ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 15 นาที ) หรือ ขัน้ สาธิต -นักเรียนมีความตั้งใจ
กองกลางมีทักษะการ การปฏิบัติ
ในการเรียน ไม่คุย
ส่งลูกที่ดีและกองหน้า แบบฝึกที่ 2 สถานการณ์การหยุดบอลตาม
เล่นกันระหว่างการ
จะใช้ทักษะการหยุดลูก ทิศทางโดยใช้ลูกบอลจริง
ฝึกปฏิบัติ (A)
บอลได้ดี เนื่องจากต้อง 2. นักเรียนที่ไม่มีบอล(ผู้เล่นกองกลางและกอง
- นักเรียนไม่ทาการ
ได้รับการส่งบอลจากผู้ หน้า) ให้ทาการเคลื่อนทีเ่ ข้าหาลูกบอลโดยทา
ชนและกระแทกผูอ้ ื่น
เล่นในทีม ถ้าผู้เล่น
การหยุดลูกบอล และคอยสังเกตเพื่อนนักเรียน
ในขณะทาการฝึก
ตาแหน่งดังกล่าวมี
คู่ข้างๆกัน ห้ามไปกระแทก คู่ข้างๆกัน ต้องจัด
(ความปลอดภัยและ
ทักษะการหยุดลูกบอล หน้าเท้าให้ทันโดยใช้ข้างเท้าด้านใน ทาการหยุด
เข้าใจในบทบาทเพื่อ
ที่ดีจะสามารถเพิ่ม
ลูกให้ได้ ครบ 10 ครั้งปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วสลับ
ความปลอดภัย)
ประสิทธิภาพในการ
บทบาทกันปฏิบัติในคู่
เล่นทาให้ผเู้ ล่นฝุายตรง 3. เมื่อทาการหยุดลูกบอล ลูกบอลต้องไม่
- ครูผสู้ อนสังเกต
ข้ามทาการแย่งลูกบอล กระดอนห่างตัวเองเกิน 1 ช่วงก้าวของตนเอง ผู้เรียน ( การแสดง
ยากอีกด้วยจะส่งผลดี หรือประมาณ 1 เมตร
พฤติกรรมที่ควร
ให้เกิดความปลอดภัย หมายเหตุ
ปฏิบัติในการเล่น
มากขึ้นและนาไปสู่การ - ขณะทาการฝึกปฏิบัติในแต่ละคู่ต้องไม่ให้ชน กีฬาฟุตบอล, การ
ทาประตูเพื่อความ
กระแทกกัน และทาการหยุดลูก จนลูกบอล
เตรียมความพร้อม
ได้เปรียบ
กระดอนห่างตัวเกิน 1 ช่วงก้าวของตนเอง
ทางเครือ่ งแต่งกาย,
*ผู้เล่นทั้งสามตาแหน่ง เพื่อให้คานึงถึงความปลอดภัยในการฝึก เมื่อใน การเคารพกฎ กติกา
ต้องอาศัยทักษะการส่ง สถานการณ์จริง พื้นที่ในการเล่นจะมีจากัด ถ้า ของผู้เรียน)
และการหยุดลูกบอลที่ ทาการหยุดลูกไว้ไม่ได้จะทาให้เกิดความเสี่ยงที่คู่
ดีเพื่อความต่อเนื่องใน ต่อสู้จะแย่งลูกบอลจากเท้าได้และจะเกิดการ
การเล่น
ปะทะกันระหว่างผูเ้ รียนหรือผูเ้ ล่นทั้งสองฝุาย
- ก่อนการฝึกให้จบั ลูกบอลมาวางที่ตาแหน่งของ
เท้าที่ควรสัมผัส
- จาลองหลักที่วางคือผูเ้ ล่นฝุายตรงข้ามยืนบัง ผู้
เล่นต้องเคลื่อนทีห่ าพื้นที่ในการรับลูกบอล
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
- บทบาทผูเ้ ล่นตาแหน่ง ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือ ขั้นแสดง -นักเรียนมีความตั้งใจใน
กองหลังต้องมีทักษะการ การปฏิบัติ
การเรียน เสนอความ
ทุ่มลูกบอล โดยการทุ่ม แบบฝึกที่ 3 สถานการณ์การหยุดบอล
คิดเห็นในการเรียน
ลูกบอลต้องทุ่มให้
และทาการส่ง โดยใช้ลูกบอลจริง
ร่วมกัน ไม่คุยเล่นกัน
แน่นอน เป็นการส่งลูก 1.ให้นักเรียนจับกลุ่ม กลุม่ ละ 4 คน จับใน ระหว่างการฝึกปฏิบัติ
ให้ผู้เล่นฝุายเดียวกันเพื่อ ลักษณะการจัดเรียงแถวหน้ากระดานตาม (A)
ความได้เปรียบในการ
ดังภาพ
- นักเรียนไม่ทาการชน
เล่น ซึ่งผูเ้ ล่นฝุาย
และกระแทกผู้อื่น
เดียวกันต้องทีร่ อรับลูก
ในขณะทาการฝึก (ความ
บอลต้องทาการหยุดลูก
ปลอดภัยและเข้าใจใน
บอลให้ได้นิ่งทีส่ ุดคือไม่
บทบาทเพื่อความ
ห่างตัวพร้อมทาการเล่น
ปลอดภัย)
ต่อไป
- ครูแนะนาการปฏิบัติ
= ครู
ให้ถูกต้อง ทาให้นกั เรียน
= นักเรียน
ไม่เกิดการบาดเจ็บ
= ลูกบอล
2. ทาการฝึกดังภาพต่อไปนี้
- ครูสงั เกตนักเรียน
( การแสดงพฤติกรรมที่
ควรปฏิบัติในการเล่น
กีฬาฟุตบอล, การเตรียม
ความพร้อมทางเครื่อง
แต่งกาย, การเคารพกฎ
กติกาของนักเรียน)
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือ ขั้นแสดง
- นักเรียนไม่ทาการชนและ
การปฏิบัติ
กระแทกผู้อื่นในขณะทาการ
แบบฝึกที่ 3 สถานการณ์การหยุดบอลและ
ฝึก (ความปลอดภัยและเข้าใจ
ทาการส่ง โดยใช้ลูกบอลจริง
ในบทบาทเพื่อความ
3. นักเรียนหมายเลข 1(ผูเ้ ล่นกองหลัง)เป็นผู้
ปลอดภัย)
ถือลูกบอลไว้ ทาการทุ่มลูกบอลกระดอนพื้น
ไปทางซ้ายหรือขวาของผู้เรียนหมายเลข 2 - ครูแนะนาการปฏิบัติให้
(ผู้เล่นกองกลางและกองหน้า) เพื่อทาการ
ถูกต้อง ทาให้นักเรียนไม่เกิด
หยุดลูกและส่งคืนผูล้ ่นคนทีส่ ่งมาให้แล้วรีบวิ่ง การบาดเจ็บ
ไปต่อแถว และผู้เล่นหมายเลข 3 (ผูเ้ ล่น
- ครูสงั เกตนักเรียน
กองกลางและกองหน้าคนทีส่ อง) และ 4
( การแสดงพฤติกรรมที่ควร
(ผู้เล่นกองกลางและกองหน้าคนทีส่ าม)
ปฏิบัติในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ก็ปฏิบัติเหมือนกัน
, การเตรียมความพร้อมทาง
4. ทาการปฏิบัติครบคนละ 5 ครั้ง แล้วทา
เครื่องแต่งกาย, การเคารพกฎ
การสลับบทบาท(จากผู้เล่นกองกลางและกอง
กติกาของนักเรียน)
หน้าสลับกับผู้เล่นกองหลัง)
หมายเหตุ
- นักเรียนมีน้าใจนักกีฬา เมื่อ
- เมื่อทาการหยุดลูกบอล ลูกบอลต้องไม่
ไม่ได้เป็นทีมที่ชนะ สามารถ
กระดอนห่างตัวเองเกิน 1 ช่วงก้าวของตนเอง ปฏิบัติต่อได้อย่างสนุกสนาน
หรือประมาณ 1 เมตร
มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
- ผู้เล่นที่ยืนข้างหลังปรบมือส่งสัญญาณว่ามี มากขึ้น (A)
คนจะเข้ามาแย่งจากด้านหลัง
- ผู้ทาการหยุดลูกบอลต้องมีสติ การเคลื่อนที่
เข้าหาลูกบอล ต้องหยุดลูกบอลให้ได้
- แข่งขันกันระหว่างแถว แถวใดปฏิบัติครบ
1 รอบก่ อ นจะเป็นฝุายชนะ ตามสัญญาณ
จากครู
- หลักจาลองเป็นผู้เล่นฝุายตรงข้าม
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือ ขั้นแสดง
- นักเรียนไม่ทาการชน
การปฏิบัติ
และกระแทกผู้อื่นในขณะ
แบบฝึกที่ 4 สถานการณ์การลิงชิงลูก
ทาการฝึก (ความ
1. ผู้เรียนจับกลุม่ กลุ่มละ 5 คน มีคนแย่ง
ปลอดภัยและเข้าใจใน
บอลก่อน 1 คน (บทบาทคือผู้เล่นฝุายรับเข้า
บทบาทเพื่อความ
แย่งบอลหรือกองหลัง) ส่วนอีก 4 คน(บทบาท
ปลอดภัย)
คือผู้เล่นฝุายรุกหรือผู้เล่นกองกลางและกอง
หน้า)ทาการส่งและหยุดลูกบอลไว้ในกลุม่ ให้ - ครูแนะนาการปฏิบัติให้
ครอบครองลูกบอล) ต้องทาการส่งลูกบอล ถูกต้อง ทาให้นักเรียนไม่
และหยุดลูกบอล โดยไม่ให้คนแย่งลูกบอล ทา เกิดการบาดเจ็บ
การแย่งได้ จะยืนในลักษณะดังภาพ
- ครูสงั เกตนักเรียน
( การแสดงพฤติกรรมที่
ควรปฏิบัติในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล, การเตรียมความ
= บทบาทคือผูเ้ ล่นกองหลัง
พร้อมทางเครื่องแต่งกาย,
การเคารพกฎ กติกาของ
= บทบาทคือผูเ้ ล่น
นักเรียน)
กองกลางและกองหน้า
= ลูกบอล
2. ถ้าผู้เล่นคนใดที่ทาการฝึกแล้วโดนแย่งบอล
จะต้อง สลับบทบาทมาเป็นคนแย่งบอลแทน
กาหนดถ้าทาการส่งลูกบอลติดต่อกันได้ 15
ครั้ง โดยทาการแย่งลูกบอกไม่ได้เลย ผู้เรียนที่
ทาการแย่งลูกบอลจะโดนทาโทษให้กระโดด
ตบ 20 ครั้ง
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เรียนรู้
ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือ ขั้นแสดงการปฏิบัติ
-นักเรียนบอกถึง
แบบฝึกที่ 4 ลิงชิงลูก
ประโยชน์ของ
หมายเหตุ
กิจกรรมที่ได้ทา
- ผู้เล่นทาการหยุดลูกบอลต้องมีสติ แก้ปัญหาตาม
การปฏิบัติ
สถานการณ์ทปี่ ฏิบัติในแบบฝึก การเคลื่อนทีเ่ ข้าหาลูกบอล
- นักเรียนตอบได้
ต้องหยุดลูกบอลให้ได้ และจะมีการจาลองผู้เล่นทีเ่ ข้ามา
ว่าสิ่งใดที่ไม่ควร
แย่งลูกบอลจากด้านหน้า ซึ่งผู้เล่นที่ทาการแย่งจะห้ามทา
ปฏิบัติในขณะทา
การชน กระแทก และผลักผู้เล่นทีท่ าการหยุดลูกบอล ต้อง
การฝึกและการเล่น
แย่งที่จงั หวะลูกบอลห่างตัวผูท้ าการหยุดลูกบอลหรือขณะ
ในกีฬาฟุตบอล
ทาการส่งลูก
ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ ( 5 นาที ) หรือขั้นอภิปราย และ
ขั้นสรุป ประเมินผล
1. ครูให้นักเรียนหน้ากระดานเหมือนต้นชั่วโมง
2. จากสถานการณ์ในกิจกรรมและแบบฝึกทาให้
- นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในเรื่องทักษะการเตะ
ลูกบอลด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้าน
ใน(การหยุดลูกกระดอน) ว่ามีความสาคัญและเกิด
ประโยชน์ต่อนักเรียนในการใช้ทักษะกีฬาที่ถูกต้องในการ
เล่นกีฬาฟุตบอล
- เข้าใจถึงความสาคัญในการปฏิบัติในทักษะกีฬาฟุตบอล
เพื่อความปลอดภัย
2. จากสถานการณ์ในกิจกรรมและแบบฝึกทาให้
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หาสาระและประเมิน
ความสามารถในตนเอง และอธิบายเพิ่มเติมกับสิง่ ที่ได้
เรียนรู้ในคาบนี้ เมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วนักเรียนได้ประโยชน์
อย่างไรทัง้ ต่อตนเอง และผู้อื่น เพื่อนร่วมกลุ่ม
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ ( 5 นาที ) หรือ ขั้น
อภิปราย และขัน้ สรุป ประเมินผล
-คุณลักษณะที่ดีของนักกีฬาฟุตบอล (เน้นให้รู้
เข้าใจตระหนักรู้ถึงกฎ กติกา มารยาทในการเล่น
กีฬาฟุตบอล)
3. ครูสอบถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือไม่
4. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทีป่ ฏิบัติทักษะได้ดสี ่วน
นักเรียนที่ยังทาไม่ได้ครูแนะนา และให้ไปฝึกฝนนอก
เวลาเรียนให้มากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถาม
6. ครูนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป ให้นักเรียนเก็บ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อยและให้นักเรียนไปทาความ
สะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนทาการเรียนวิชาต่อไป
สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
1. นกหวีด
2. ตาราคู่มือ 1 เล่ม
3. สนามฟุตบอล
4. ลูกฟุตบอล จานวน 20 ลูก
5. แผ่นภาพทักษะกีฬาฟุตบอล
การวัดและประเมินผล
1. ครูสังเกตการตอบคาถามเกี่ยวกับทักษะการเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอล
ด้วยข้างเท้าด้านในเพื่อความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน)ได้อย่างถูกต้อง
2. ครูสังเกตความถูกต้องในปฏิบัติแบบฝึกทักษะการเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า และการหยุด
ลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเพื่อความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน)ติดต่อกัน 10 ครั้ง
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การวัดและประเมินผล (ต่อ)
3. ครูสังเกตสมรรถภาพทางกายในการเคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า และ
การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเพือ่ ความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน) ติดต่อกัน 30 วินาที 20
รอบ เพือ่ เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
4. ครูสังเกตมีน้าใจ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา เมือ่ สมาชิกในห้องทีป่ ฏิบัติทักษะการเตะลูกบอล
ด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเพือ่ ความปลอดภัย(การหยุดลูกกระดอน)
5. ครูสังเกตความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่เรียน และฝึกปฏิบัติทักษะ
การเตะลูกบอลด้วยหลังเท้า และการหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในเพื่อความปลอดภัย(การหยุดลูก
กระดอน)ด้วยความตั้งใจ
เกณฑ์การประเมินผลในคาบเรียน
คาชี้แจ้ง ให้ทาการวงกลมทับคาว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในการประเมินนักเรียน
รายการประเมิน
สิ่งที่ได้
ผลการ
ประเมิน
1. K
(ด้าน
ผ่าน / ไม่
ความรู้)
ผ่าน
(ภาพรวม)
2. P
(ด้านการ
ผ่าน / ไม่
ปฏิบัติ)
ผ่าน
(ภาพรวม)
3. P
(ด้านการ
ปฏิบัติ)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ต่ากว่า 60 % ของ
นักเรียนบอกประโยชน์
และวิธีปูองกันการ
บาดเจ็บทักษะดังกล่าว
60 % ของนักเรียนปฏิบัติ
ต่ากว่า 60 % ของ
ทักษะได้ถูกต้อง และผ่าน
นักเรียนปฏิบัติทักษะได้
เกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อความ ถูกต้อง และผ่านเกณฑ์
ปลอดภัย
ที่กาหนดไว้เพื่อความ
ปลอดภัย
เคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่กาหนดได้ เคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่
ผ่าน / ไม่ 30 วินาที อย่างน้อย 80 % กาหนดได้ 30 วินาที
ผ่าน
ของนักเรียนทั้งหมด
ต่ากว่า 80 % ของ
(ภาพรวม)
นักเรียนทั้งหมด

หมาย
เหตุ

60 % ของนักเรียนบอก
ประโยชน์และวิธีปูองกันการ
บาดเจ็บทักษะดังกล่าวได้

**ที่ได้
ตามตัว
แปร
ตาม
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เกณฑ์การประเมินผลในคาบเรียน
คาชี้แจ้ง ให้ทาการวงกลมทับคาว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในการประเมินนักเรียน
รายการประเมิน
สิ่งที่ได้
ผลการ
ประเมิน
4. A
(ด้านเจต
คติ)
ผ่าน / ไม่ผ่าน
(ภาพรวม)

5. A
(ด้านเจต
คติ)

ผ่าน

นักเรียนมีน้าใจ เคารพกฎ
กติกา ช่วยเหลือ ให้
คาแนะนา เมื่อสมาชิกใน
ห้องทีป่ ฏิบัติทกั ษะ อย่าง
น้อย 80 % ของนักเรียน
ทั้งหมด
นักเรียนเข้าเรียนตรงต่อ
เวลา ความกระตือรือร้น
ผ่าน / ไม่ผ่าน ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่
(ภาพรวม) เรียน และฝึกปฏิบัติ
ทักษะ อย่างน้อย 80 %
ของนักเรียนทั้งหมด

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

นักเรียนมีน้าใจ เคารพ
กฎ กติกา ช่วยเหลือ
ให้คาแนะนา เมื่อ
สมาชิกในห้องทีป่ ฏิบัติ
ทักษะ ต่ากว่า 80 %
ของนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนเข้าเรียนตรง
ต่อเวลา ความ
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ในขณะที่เรียน
และฝึกปฏิบัติทกั ษะ
ต่ากว่า 80 % ของ
นักเรียนทั้งหมด

*ที่นาไปสู่
ตัวตาม
ตัวแปร
ตาม

หมายเหตุ **ที่ได้ตามตัวแปรตาม, *ที่นาไปสู่ตัวตามตัวแปรตาม
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง...............................................................................
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 โดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน
รายวิชา พลศึกษา6 (ฟุตบอล)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ทักษะการเตะลูกฟุตบอล (การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
เสริมทักษะกีฬาเพื่อความปลอดภัย การเลี้ยงลูกบอลด้วยด้วยหลังเท้า
อาจารย์ผู้สอน วิชนนท์ พูลศรี
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะการเคลือ่ นไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดชั้นปี 1. แสดงทักษะการเคลือ่ นไหวร่วมกับผูอ้ ื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้
ตามลาดับทั้งแบบอยู่กบั ที่ เคลือ่ นที่ และใช้อปุ กรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
2. จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูน วิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น
3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้อย่างละ 1 ชนิด
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรี
ภาพของกีฬา
ตัวชี้วัดชั้นปี 1.อธิบายประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดนคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น
3. เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้าใจนักกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกันโรค
และสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
ตัวชี้วัดชั้นปี 1. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
สาระสาคัญ
ทักษะการเตะลูกฟุตบอล (การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน) และการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลัง
เท้า เป็นทักษะทีส่ าคัญอย่างหนึ่งในกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่สาคัญ ซึง่ มีเหตุผลหลาย
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ประการทีจ่ ะใช้การส่งลูกบอลและการเลี้ยงลูกบอลไม่ว่าจะเป็น การเคลียร์บอลออกจากพื้นทีอ่ ันตราย
การส่งเพือ่ เปิดโอกาสในการทาประตูคู่แข่ง การพาลูกบอลหลบหลีกจากคู่ต่อสู้เพือ่ ไปทาการทาประตู
เป็นต้น ดังนั้นผูเ้ รียนควรฝึกฝนการส่งลูกและการเลี้ยงลูกบอลในลักษณะต่างๆจะเกิดความชานาญ ที่
สามารถนาไปสู่การฝึกของกีฬาฟุตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถ
1. บอกถึงความสาคัญของทักษะการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน และการเลี้ยงลูกบอล
ด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัตทิ ักษะการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในติดต่อกัน 10 ครั้ง และการเลี้ยงลูกบอล
ด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัยไปยังเปูาหมายได้
3. ปฏิบัตเิ คลื่อนที่เข้าหาจุดที่การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในติดต่อกัน 30 วินาที จานวน
20 รอบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
4. แสดงความมีน้าใจช่วยเหลือ ให้คาแนะนาในการฝึกปฏิบตั ิทักษะการเตะลูกบอลด้วยข้าง
เท้าด้านใน และการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัย
5. แสดงความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่เรียน และฝึกปฏิบัตทิ ักษะการเตะลูก
บอลด้วยข้างเท้าด้านใน และการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัยด้วยความตั้งใจ
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ทักษะ
ขั้นเตรียม ( 7 นาที ) หรือ
- การอบอุ่น
1.1 การเตะลูกบอลด้วยข้าง ขั้นเตรียม (ออกแบบสถานการณ์จาลอง) ร่างกายทาให้
เท้าด้านใน คือ การเตะลูก กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเผชิญ ร่างกายของ
บอลด้วยข้างเท้าด้านในเป็น สถานการณ์จาลอง ประกอบด้วย
นักเรียนมีความ
การเตะลูกบอลที่ใช้มากทีส่ ุด 1. สอนระเบียบแถว
พร้อมที่จะดาเนิน
ในการเล่น โดยเฉพาะลูก
- ให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดาน 4 แถว
กิจกรรมต่างๆใน
ระยะสั้นๆ เพราะมีความ
เท่าๆกัน แล้วให้ผเู้ รียนเริม่ นับ 1-4 ตลอด การเรียนการสอน
แน่นอนในการบังคับทิศทางได้ เพื่อแบ่งแถว 4 แถวให้เท่ากัน ตาม
ได้อย่างปลอดภัย
ดีกว่าการเตะแบบอื่นๆ
แผนภาพ
และไม่เกิดการ
บาดเจ็บ
การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้า
ด้านใน ซึ่งวิธีปฏิบัติดงั นี้
1.เคลื่อนทีเ่ ข้าหาลูกตรงๆจาก
ด้านหลัง
2. วางเท้าหลักไว้ข้างๆลูกบอล
ห่างจากลูกบอลประมาณ 1
คืบ ให้ปลายเท้าอยูร่ ะดับ
เดียวกับลูกบอลด้านบน
3. ปลายเท้าหลักชี้ไปหา
เปูาหมายทีเ่ ราจะส่ง

= ผู้เรียน
= ผู้สอน

- ครูสารวจรายชื่อ เครื่องแต่งกาย และ
สอบถามสุขภาพร่างกายของนักเรียนทุกคน
2. การเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์
- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติที่พร้อม
ใช้ในการฝึกปฏิบัติ
3. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย
โดยอบอุ่นร่างกาย ( Warm – up )
- ครูให้นักเรียนวิ่ง 2 รอบสนามฟุตบอล
- ครูนายืดกล้ามเนื้อในท่าต่างๆดังนี้
1. ยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่คอ
2. การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหน้า
3. การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลัง
4. การยืดกล้ามเนือ้ หลังและสะโพก

- นักเรียนมี
ระเบียบวินัยในการ
จัดแถว (A)
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้า ขั้นเตรียม ( 7 นาที ) หรือ
- เคลื่อนที่เข้าหาจุด
ด้านใน ซึ่งวิธีปฏิบัติดงั นี้
ขั้นเตรียม (ออกแบบสถานการณ์จาลอง) ที่การเตะลูกบอล
4.ใช้ข้างเท้าด้านในข้างที่จะส่ง 4. การเตรียมความพร้อมทางร่างกายด้าน ด้วยข้างเท้าด้านใน
ลูกสัมผัสตรงบริเวณกลางลูก สมรรถภาพทางกาย การจาลอง
ติดต่อกัน 30 วินาที
บอล ในขณะเดียวกันนั้นให้ สถานการณ์การเคลื่อนทีเ่ ข้าหาลูกบอล
จานวน 20 รอบ
เหวี่ยงเท้าจากด้านหลังมา
- เข้าฐานวิ่งและการเคลื่อนที่เข้าหาจุด เพื่อเสริมสร้าง
กระแทกลูกบอล แล้วส่งลูก ที่การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน (ไม่มี สมรรถภาพทางกาย
ออกไป
ลูกบอล)ปฏิบัติต่อเนื่อง 30 วินาที จานวน ด้านความ
5. เหวี่ยงขาที่ใช้เตะตามลูกไป 20 รอบ ตามลักษณะตามแผนภาพดังนี้ คล่องแคล่วว่องไว
เพื่อบังคับทิศทาง และกาง
- การจาลองสถานการณ์การเคลื่อนที่เข้า (P)
แขนออกเพื่อช่วยในทรงตัว
หาลูกบอล
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.2 การเลีย้ งลูกบอลด้วย
ขั้นอธิบายและสาธิต ( 8 นาที ) หรือ - นักเรียนอธิบาย
หลังเท้า หมายถึง การพาลูก 2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ ความสาคัญวิธีการ
บอลให้เคลื่อนที่ไปบนพื้น
แนวทางปฏิบัติ, 3. ขั้นมอบหมาย
เตะลูกบอลด้วยข้าง
สนาม การวิ่งเลี้ยงลูกการลาก บทบาทให้นกั เรียน
เท้าด้านใน และการ
ลูกติดเท้าไปข้างหน้า
กิจกรรมสถานการณ์จากภาพ
เลี้ยงลูกบอลด้วยหลัง
การเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า 1. ครูอธิบายภาพทักษะที่แสดงการ
เท้า ได้อย่างถูกต้อง
ซึ่งวิธีปฏิบัติดังนี้
บาดเจ็บซึง่ มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติ
และคานึงถึงความ
1. ยืนแยกเท้าออกด้านข้าง
ทักษะการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน ปลอดภัยในการฝึก
กว้างประมาณหัวไหล่
และการเลีย้ งลูกบอลด้วยหลังเท้าได้ไม่ดี ทักษะ (K)
2. ใช้สายตาชาเลืองดูทลี่ ูก
และไม่ถูกต้อง
-นักเรียนมีความตั้งใจ
บอล
2. ครูให้นักเรียนออกมาปฏิบัตทิ ่าทางใน
ในการเรียน เสนอ
ทักษะดังกล่าว
ความคิดเห็นในการ
3. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมสังเกตวิธีการ
เรียนร่วมกัน (A)
ปฏิบัติทักษะดังกล่าว ให้นักเรียนในชั้น
เรียนร่วมกันเสนอแนวทางลักษณะ
- นักเรียนร่วมกัน
รูปแบบท่าทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง ครู ออกแบบ กาหนด
คอยแนะนาเสริมความรู้ในด้านทักษะการ บทบาทในการปฏิบัติ
ปฏิบัติ
ทักษะที่ถูกต้องและมี
3. ให้ลูกบอลสัมผัสกับส่วน
4. ครูกับนักเรียนร่วมออกแบบ กาหนด ความปลอดภัย ตาม
รองเท้าตรงทีเ่ ราผูกเชือก
ปลายเท้าเหยียดชี้ลงพื้นและ บทบาทในการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้องและ กฎ กติกา ในการเล่น
ลูกบอลต้องอยู่ห่างตัวไม่เกิน มีความปลอดภัย ตามกฎ กติกา ในการ กีฬาฟุตบอล
เล่นกีฬาฟุตบอล
1 ช่วงก้าว
หมายเหตุ บทบาทนักเรียนจะมีบทบาท
เป็นตาแหน่งกองหน้า, กองกลาง และ
กองหลัง เนื่องจากตาแหน่งดังนี้จะต้องใช้
ทักษะนี้เป็นทักษะพื้นฐานในการเล่น
ตามรายละเอียดในสาระการเรียนรู้
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
การเลี้ ย งลู ก บอลด้ ว ย ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 15 นาที ) หรือ
-นักเรียนมีความตั้งใจ
หลังเท้า ซึ่งวิธีปฏิบัติดังนี้ ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
ในการเรียน เสนอ
4. ให้โน้มตัวไปข้างหน้า แบบฝึกที่ 1 กิจกรรมสถานการณ์ด้วย
ความคิดเห็นในการ
เล็กน้อย
สัญญาณ
เรียนร่วมกัน ไม่คุย
1. ครูให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดาน 4 แถว เล่นกันระหว่างการฝึก
ให้จับคู่ ระยะห่างตามแนวของหลักที่ครูวาง ปฏิบัติ (A)
ไว้ห่างกันประมาณ 1 เมตร ตามแผนภาพ
- ครูแนะนาการปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง ทาให้
นักเรียนไม่เกิดการ
บาดเจ็บ

5. ในขณะทาการเลี้ยง
เคลื่อนที่ไปข้างหน้าต้อง
มองทิศทาง ไม่ต้อง
เกร็งตัว

- ครูสงั เกตนักเรียน
( การแสดงพฤติกรรม
ที่ควรปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาฟุตบอล, การ
เตรียมความพร้อมทาง
2. ครูให้นักเรียนที่มลี ูกบอล(มีบทบาทเป็นผู้ เครื่องแต่งกาย, การ
เคารพกฎ กติกาของ
เล่นกองหลัง) ฝึกต้องการเตะลูกบอลด้วย
ข้างเท้าด้านใน ส่งไป-มาเป็นคู่ (บทบาทจะมี ผู้เรียน)
ผู้เล่นทั้งสองคนที่คู่กัน)
- ผู้เล่นเตะลูกบอล
3. ผู้เล่นเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านในให้
ด้วยข้างเท้าด้านในให้
ตรงกับคู่ให้ได้ 10 ครั้ง โดยที่ต้องทาการยืน ตรงกับคู่ให้ได้ 10 ครั้ง
เตรียมพร้อมเข้าทาการเตะลูกบอล เน้น
ในติดต่อกัน (P)
ตาแหน่งทีล่ ูกบอลสัมผัสกับข้างเท้าด้านใน
หมายเหตุ - ให้ปรบมือในการเริม่ ปฏิบัติ
(บอกสัญญาณเมื่อมีผเู้ ล่นฝุายตรงข้ามเข้า
แย่งบอล)
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
2. หลักการสร้างความ ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 15 นาที ) หรือ
- นักเรียนแสดงความ
ปลอดภัยในทักษะกีฬา ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
- การรูจ้ ักประมาณตน
แบบฝึกที่ 2 สถานการณ์การเลี้ยง
แจ่มใส ในขณะที่เรียน และ
สภาพร่างกายและความ ด้วยหลังเท้าหลบสิ่งกีดขวางโดยใช้ ฝึกปฏิบัตทิ ักษะ (A)
เหมาะสมกับกีฬาชนิด
ลูกบอลจริง
- นักเรียนไม่ทาการชนและ
ต่าง ๆ
1. ให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดาน 4
กระแทกผู้อื่นในขณะทาการ
- การแต่งกาย กีฬาแต่ละ แถว เท่าๆกัน แล้วให้ผเู้ รียนเริ่มนับ 1ฝึก (ความปลอดภัยและ
ชนิดต่างก็มีแบบของ
4 ตลอดเพื่อแบ่งแถว 4 แถวให้เท่ากัน
เข้าใจในบทบาทเพื่อความ
เครื่องแต่งกายที่ต่างกัน (ตั้งบทบาทให้เป็นผูฝ้ ึกปฏิบัติตาม
ปลอดภัย)
ในด้านการ เคลื่อนไหว แผนภาพ)
เครื่องแต่งกายที่
2. หยิบลูกบอลแถวละ 5 ลูก
- ครูสงั เกตนักเรียน ( การ
เหมาะสม รัดกุม ย่อมทา 3. เคลื่อนที่ตามแผนภาพดังนี้
แสดงพฤติกรรมที่ควร
ให้การเคลื่อนไหวมี
ปฏิบัติในการเล่นกีฬา
ประสิทธิภาพดีกว่า
ฟุตบอล, การเตรียมความ
พร้อมทางเครื่องแต่งกาย,
ในทุกขั้นการสอนนักเรียน
การเคารพกฎ กติกาของ
ต้องสารวจเครื่องแต่งกาย
นักเรียน)
ของตนเอง ถุงเท้า
รองเท้า ว่าพร้อมทาการ
- นักเรียนเลี้ยงลูกบอลด้วย
ฝึกปฏิบัตหิ รือในการเล่น
หลังเท้าไปยังเปูาหมายได้
หรือไม่ เพื่อปูองกันความ 4. ผู้เล่นกองกลางเคลือ่ นที่ตามแผนผัง ถูกต้อง ตาแหน่งในการใช้
ไม่พร้อมทางด้านเครื่อง ข้างต้น เคลื่อนที่โดยไม่มีลกู บอล
หลังเท้าในการเลี้ยงลูกบอล
แต่งกายที่จะนาไปสูก่ าร ปฏิบัติ 1 รอบ
(P)
เกิดการบาดเจ็บได้ และ 2. ผู้เล่นกองกลางเคลือ่ นที่โดยมีลูก
การเคารพ กฎ กติกา ใน บอลโดยใช้การเลี้ยงลูกบอลด้วยหลัง
การปฏิบัติ ปฏิบัติตามใน เท้า
การฝึกทักษะและกติกาที่ ปฏิบัติ คนละ 2 รอบ
กาหนดไว้
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
3. สมรรถภาพทางกาย แบบฝึกที่ 2 จาลองสถานการณ์การ
- นักเรียนไม่ทาการชน
เป็นสิ่งสาคัญ ในการช่วย เลี้ยงด้วยหลังเท้าหลบสิ่งกีดขวางโดย และกระแทกผู้อื่นในขณะ
เสริมสร้างให้บุคคล
ใช้ลูกบอลจริง
ทาการฝึก (ความ
สามารถประกอบภารกิจ หมายเหตุ
ปลอดภัยและเข้าใจใน
และดารงชีวิตอยู่อย่างมี - ทาการฝึกการหลบหลีกสิง่ กีดขวาง
บทบาทเพื่อความ
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ทาให้ เสมือนหลบคู่ต่อสู้ในขณะทาการแข่งขัน ปลอดภัย)
บุคคลปราศจากโรคภัยไข้ - ผู้เล่นทีท่ าการเลี้ยงมีบทบาทที่เรียกว่า
- ครูสงั เกตนักเรียน
เจ็บ มีความแข็งแรง
ผู้เล่นกองกลาง
( การแสดงพฤติกรรมที่
ทนทาน ที่จะประกอบ
แบบฝึกที่ 3 จาลองสถานการณ์การ
ควรปฏิบัติในการเล่นกีฬา
ภารกิจประจาวันให้ลลุ ่วง
เลี้ยงด้วยหลังเท้าหลบสิ่งกีดขวางโดย ฟุตบอล, การเตรียมความ
ไปด้วยดี หนึ่งใน
ใช้ลูกบอลจริง
พร้อมทางเครื่องแต่งกาย,
สมรรถภาพทางกายที่
แผนภาพที่ 2
การเคารพกฎ กติกาของ
เกี่ยวข้องคือ ความความ
นักเรียน)
คล่องแคล่วว่องไว
(agility) หมายถึง
- นักเรียนเลี้ยงลูกบอล
ความสามารถในการ
ด้วยหลังเท้าไปยัง
เปลี่ยนทิศทางและ
เปูาหมายได้ถูกต้อง
ตาแหน่งของร่างกายใน
ตาแหน่งในการใช้หลังเท้า
การเคลื่อนไหวโดยใช้
ในการเลี้ยงลูกบอล (P)
ความเร็ว จาเป็นในการใช้ 1. แบ่งกลุม่ ตามแบบฝึกที่ 2 และผูเ้ ล่น
ปฏิบัติทักษะในกีฬา
กองกลางเคลื่อนที่ตามแผนผังข้างต้น
ประเภทต่างๆ
เคลื่อนทีโ่ ดยไม่มลี ูกบอล ปฏิบัติ 1 รอบ
2. ผู้เล่นกองกลางเคลือ่ นที่โดยมีลูกบอล
โดยใช้การเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า
ปฏิบัติ คนละ 2 รอบ แผนภาพที่
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
- บทบาทผู้เล่นตาแหน่งกอง
หลังต้องมีทักษะการเตะ(การ
รับ-ส่งลูกบอล) ที่ดี ตาแหน่งนี้
ต้องมีการส่งลูกบอลที่แน่นอน
แม่นยา ธรรมชาติเพราะของ
กองหลังต้องอยู่บริเวณหน้า
เขตประตู

แบบฝึกที่ 3 จาลองสถานการณ์การเลี้ยงด้วยหลัง
เท้าหลบสิ่งกีดขวางโดยใช้ลูกบอลจริง
หมายเหตุ
- ผู้ฝึกทาการฝึกการหลบหลีกสิ่งกีดขวางเสมือนหลบคู่
ต่อสู้ในขณะทาการแข่งขัน เน้นการหลบหลีกด้วย
ความรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาการโดดปะทะทาให้
ปูองกันจนเกิดความปลอดภัยมากขึ้น
- ผู้เล่นที่ทาการเลี้ยงมีบทบาทที่เรียกว่าผู้เล่นกองกลาง
เพราะเป็นตาแหน่งที่จะใช้ทักษะนี้ค่อยข้างบ่อยเพื่อใน
การพาลูกบอลเคลื่อนที่หลบหลีกคู่ต่อสู้

- นักเรียนแสดงความ
กระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ในขณะที่
เรียน และฝึกปฏิบัติ
ทักษะ (A)

- นักเรียนไม่ทาการ
ชนและกระแทกผู้อื่น
- บทบาทผู้เล่นตาแหน่ง
ในขณะทาการฝึก
กองกลาง จะมีความเร็วใน
(ความปลอดภัยและ
การหลบหลีกเป็นสิ่งสาคัญ
เข้าใจในบทบาทเพื่อ
และจะใช้ทักษะการเลี้ยง
ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือ ขั้นแสดงการปฏิบัติ ความปลอดภัย)
เคลื่อนที่พาลูกบอลไป
แบบฝึกที่ 4 จาลองสถานการณ์การเลี้ยงด้วยหลัง
ข้างหน้า ทาเพื่อให้ได้มีโอกาส
เท้าหลบสิ่งกีดขวางโดยใช้ลูกบอลจริง (3 นาที)
- ครูแนะนาการ
ในการทาประตูของผู้เล่นกอง
1. ให้จับกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ผู้เรียนเริ่มนับ 1-4 ตลอด ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทา
หน้า
เพื่อแบ่งแถว 4 แถวให้เท่ากัน ทาการฝึกดังแผนภาพ ให้ผู้เรียนไม่เกิดการ
ต่อไปนี้
บาดเจ็บ
- ครูสังเกตนักเรียน
( การแสดงพฤติกรรม
ที่ควรปฏิบัติในการ
เล่นกีฬาฟุตบอล, การ
เตรียมความพร้อม
ทางเครื่องแต่งกาย,
3. มอบบทบาทเริ่มจากให้ผู้เล่นคนที่ 1(ผู้เล่น
กองกลาง)ทาการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าไปหาหลักที่ การเคารพกฎ กติกา
วางไว้แล้วทาการโยกตัวไปทางซ้ายและโยกตัวกลับมา ของนักเรียน)
เลี้ยงลูกบอลมา(ผู้เล่นกองกลาง) ทางขวาของหลัก ไป
ส่งลูกบอลให้ผู้เล่นกองกลาง(คนที่ 2)
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการ
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
เรียนรู้
ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือ ขั้นแสดงการ
-นักเรียนมีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติ
เรียน เสนอความคิดเห็นใน
แบบฝึกที่ 4 จาลองสถานการณ์การเลี้ยงด้วยหลัง การเรียนร่วมกัน (A)
เท้าหลบสิ่งกีดขวางโดยใช้ลูกบอลจริง
- นักเรียนไม่ทาการชนและ
4. ผู้เล่นกองกลาง(คนที่ 2) เลี้ยงลูกบอลและส่งให้ผู้
กระแทกผู้อื่นในขณะทาการ
เล่นกองกลาง(คนที่ 3) และผูเ้ ล่นกองกลาง(คนที่ 3)
ฝึก (ความปลอดภัยและ
เลี้ยงลูกบอลและส่งให้ผเู้ ล่นกองกลาง(คนที่ 4)
เข้าใจในบทบาทเพื่อความ
ให้ปฏิบัติให้ครบคนละ 5 รอบ แถวใดปฏิบัติเสร็จ
ปลอดภัย)
ก่อนให้นั่งทั้งแถว จะเป็นแถวที่ชนะ
- ครูแนะนาการปฏิบัติให้
แบบฝึกที่ 5 สถานการณ์การเลี้ยงด้วยหลังเท้า
ถูกต้อง ทาให้ผู้เรียนไม่เกิด
หลบสิ่งกีดขวางโดยใช้ลูกบอลจริง (4 นาที)
การบาดเจ็บ
1. ทาการฝึกดังภาพต่อไปนี้
- ครูสงั เกตนักเรียน
( การแสดงพฤติกรรมที่ควร
ปฏิบัติในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล, การเตรียมความ
พร้อมทางเครื่องแต่งกาย,
การเคารพกฎ กติกาของ
2. บทบาทนักเรียนดังนี้ ผูเ้ รียนคนที่ 1(มีบทบาทคือ
นักเรียน)
ผู้เล่นกองกลาง) ทาการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าไป
หาหลักที่วางไว้แล้วทาการโยกตัวไปทางซ้ายและโยก
ตัวกลับมาเลี้ยงลูกบอลมาทางขวาของหลัก
3. เลี้ยงลูกบอลหลบหลักที่สองโดยต้องคิดทิศ
ทางการเลีย้ งเองให้หลบได้อย่างรวดเร็ว และส่งลูก
บอลให้ผเู้ ล่นกองกลาง(คนที่ 2) ฝุายตรงข้าม
4. ผู้เล่นกองกลาง(คนที่ 2) เลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้า
และส่งลูกบอลให้ผู้เล่นกองกลาง(คนที่ 3)
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
แบบฝึกที่ 5 จาลองสถานการณ์การเลี้ยงด้วย - นักเรียนไม่ทาการชน
หลังเท้าหลบสิ่งกีดขวางโดยใช้ลูกบอลจริง
และกระแทกผู้อื่นในขณะ
5. ผู้เล่นกองกลาง(คนที่ 3) เลี้ยงลูกบอลด้วย
ทาการฝึก (ความ
หลังเท้า และส่งลูกบอลให้ผู้เล่นกองกลาง(คนที่ ปลอดภัยและเข้าใจใน
4) (ฝุายตรงข้าม) สลับกันฝึกปฏิบัติ
บทบาทเพื่อความ
6. ขณะทาการเลี้ยงลูกบอล ให้ปฏิบัติให้ครบคน ปลอดภัย)
ละ 4 รอบ แถวใดปฏิบัติเสร็จก่อนให้นงั่ ทัง้ แถว
- ครูแนะนาการปฏิบัติให้
จะเป็นแถวที่ชนะ ทุกครัง้ ต้องทาการส่งลูกโดย
ถูกต้อง ทาให้ผู้เรียนไม่
การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน
เกิดการบาดเจ็บ
บทบาทในทีมชาย แบบฝึกที่ 6 สถานการณ์การเล่นทีม (8 นาที)
- ครูสงั เกตนักเรียนมี
คือ - สังเกตทักษะ 1. ทาการเล่นทีมประตูเล็ก แบ่ง 4 ทีม ทีมละ
( การแสดงพฤติกรรมที่
ของทีมหญิงที่
10 คน แบ่งเป็นทีมหญิง 2 ทีม ทีมชาย 2 ทีม
ควรปฏิบัติในการเล่นกีฬา
เกี่ยวข้องในคาบ ได้กาหนดบทบาทผู้เรียนให้เป็นผูเ้ ล่นในการ
ฟุตบอล, การเตรียมความ
เรียนนี้
แข่งขันในแต่ละตาแหน่งในการแข่งฟุตบอล
พร้อมทางเครื่องแต่งกาย,
- สังเกตการแต่ง 2. กาหนดทีมทีเ่ ริม่ ทาการแข่งขัน โดยใน
การเคารพกฎ กติกาของ
กายของทีมหญิงว่า สัปดาห์นี้ให้ทาการเล่นทีมของผู้หญิง
นักเรียน)
พร้อมในการเล่น 3. ส่วนทีมชายให้มีบทบาทเป็นโค้ชหรือผู้
หรือไม่
ฝึกสอน ค่อยสังเกตในแต่ละตาแหน่งในการเล่น
- การปฏิบัติในสิ่งที่ ของผู้เล่น โดยได้คาแนะนาจากผู้สอน
ทาให้เกิดการ
4. โดยในการเล่นทีมจะต้องใช้ทกั ษะการเตะลูก
ปะทะที่ผิดตาม
บอลด้วยข้างเท้าด้านใน และการเลี้ยงลูกบอล
กติกาที่ห้ามไว้ใน ด้วยหลังเท้า
กีฬาฟุตบอล (ไม่
ควรปฏิบัติ)
- สังเกตการ
ช่วยเหลือกันในทีม
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ ( 5 นาที ) หรือ ขั้น
-นักเรียนบอกถึง
อภิปราย และขัน้ สรุป ประเมินผล
ประโยชน์ของกิจกรรม
1. ครูให้ผเู้ รียนเข้าแถวหน้ากระดานเหมือนต้น
ที่ได้ทาการปฏิบัติว่าได้
ชั่วโมง
ประโยชน์อย่างไร
2. จากสถานการณ์ในกิจกรรมและแบบฝึกทาให้
- นักเรียนตอบได้ว่าสิ่ง
- ผู้เรียนได้เรียนรู้ทกั ษะการปฏิบัติในเรื่องทักษะการ
ใดที่ไม่ควรปฏิบัติ
เตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน และการเลี้ยงลูกบอล
ในขณะทาการฝึกและ
ด้วยหลังเท้าว่ามีความสาคัญและเกิดประโยชน์ต่อ
การเล่นในกีฬา
ผู้เรียนในการใช้ทักษะกีฬาที่ถูกต้องในการปฏิบัติใน
ฟุตบอล
ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
- ครูและผู้เรียนร่วมกันสรุปเนื้อหาสาระและประเมิน
ความสามารถในตนเอง และอธิบายเพิ่มเติมกับสิง่ ที่
ได้เรียนรู้ในคาบนี้ เมื่อปฏิบัติถูกต้องแล้วผู้เรียนได้
ประโยชน์อย่างไรทัง้ ต่อตนเอง และผู้อื่น เพื่อนร่วม
กลุ่ม
- คุณลักษณะที่ดีของนักกีฬาฟุตบอล (เน้นให้รู้
เข้าใจตระหนักรู้ถึงกฎ กติกา มารยาทในการเล่น
กีฬาฟุตบอล)
3. ครูสอบถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติ
กิจกรรมหรือไม่
4. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทีป่ ฏิบัติทักษะได้ดสี ่วน
นักเรียนที่ยังทาไม่ได้ครูแนะนา และให้ไปฝึกฝนนอก
เวลาเรียนให้มากยิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียน
ซักถาม
5. ครูนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป ให้นักเรียนเก็บ
อุปกรณ์ให้เรียบร้อยและให้นักเรียนไปทาความ
สะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนทาการเรียนวิชาต่อไป
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สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
1. นกหวีด
2. ตาราคู่มือ 1 เล่ม
3. สนามฟุตบอล
4. ลูกฟุตบอล จานวน 20 ลูก
5. แผ่นภาพทักษะกีฬาฟุตบอล
การวัดและประเมินผล
1. ครูสังเกตการตอบคาถามเกี่ยวกับทักษะการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน และการเลี้ยง
ลูกบอลด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. ครูสังเกตความถูกต้องในปฏิบัติแบบฝึกทักษะการเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน และการ
เลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัยติดต่อกัน 10 ครั้ง
3. ครูสังเกตสมรรถภาพทางกายในการเคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้าน
ในติดต่อกัน 30 วินาที 20 รอบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
4. ครูสังเกตมีน้าใจ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา เมือ่ สมาชิกในห้องทีป่ ฏิบัติทักษะการเตะลูกบอล
ด้วยข้างเท้าด้านใน และการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัย
5. ครูสังเกตความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่เรียน และฝึกปฏิบัติทักษะ
การเตะลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน และการเลี้ยงลูกบอลด้วยหลังเท้าเพื่อความปลอดภัยด้วยความ
ตั้งใจ
เกณฑ์การประเมินผลในคาบเรียน
คาชี้แจ้ง ให้ทาการวงกลมทับคาว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในการประเมินนักเรียน
รายการประเมิน
ผ่าน
สิ่งที่ได้
ผลการ
ประเมิน
1. K
60 % ของนักเรียนบอก
(ด้าน
ผ่าน / ไม่ผ่าน ประโยชน์และวิธีปูองกัน
ความรู้)
(ภาพรวม) การบาดเจ็บทักษะ
ดังกล่าวได้

ไม่ผ่าน

ต่ากว่า 60 % ของนักเรียน
บอกประโยชน์และวิธี
ปูองกันการบาดเจ็บทักษะ
ดังกล่าว

หมาย
เหตุ
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เกณฑ์การประเมินผลในคาบเรียน
คาชี้แจ้ง ให้ทาการวงกลมทับคาว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในการประเมินผูเ้ รียน
รายการประเมิน
ผ่าน
สิ่งที่ได้
ผลการ
ประเมิน
2. P
60 % ของนักเรียนปฏิบัติ
(ด้านการ ผ่าน / ไม่ผ่าน ทักษะได้ถูกต้อง และผ่าน
ปฏิบัติ)
(ภาพรวม) เกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อความ
ปลอดภัย
3. P
(ด้านการ
ปฏิบัติ)
4. A
(ด้านเจต
คติ)

5. A
(ด้านเจต
คติ)

ไม่ผ่าน

ต่ากว่า 60 % ของ
นักเรียนปฏิบัติทักษะได้
ถูกต้อง และผ่านเกณฑ์ที่
กาหนดไว้เพื่อความ
ปลอดภัย
เคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่กาหนด เคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่
ผ่าน / ไม่ผ่าน ได้ 30 วินาที อย่างน้อย
กาหนดได้ 30 วินาที ต่า
(ภาพรวม) 80 % ของนักเรียนทั้งหมด กว่า 80 % ของนักเรียน
ทั้งหมด
นักเรียนมีน้าใจ เคารพกฎ นักเรียนมีน้าใจ เคารพกฎ
กติกา ช่วยเหลือ ให้
กติกา ช่วยเหลือ ให้
ผ่าน / ไม่ผ่าน คาแนะนา เมื่อสมาชิกใน
คาแนะนา เมื่อสมาชิกใน
(ภาพรวม) ห้องทีป่ ฏิบัติทกั ษะ อย่าง ห้องทีป่ ฏิบัติทกั ษะ ต่า
น้อย 80 % ของนักเรียน
กว่า 80 % ของนักเรียน
ทั้งหมด
ทั้งหมด
นักเรียนเข้าเรียนตรงต่อ
นักเรียนเข้าเรียนตรงต่อ
เวลา ความกระตือรือร้น ยิ้ม เวลา ความกระตือรือร้น
ผ่าน / ไม่ผ่าน แย้มแจ่มใส ในขณะทีเ่ รียน ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่
(ภาพรวม) และฝึกปฏิบัติทกั ษะ อย่าง เรียน และฝึกปฏิบัติ
น้อย 80 % ของนักเรียน
ทักษะ ต่ากว่า 80 % ของ
ทั้งหมด
นักเรียนทั้งหมด

หมายเหตุ **ที่ได้ตามตัวแปรตาม, *ที่นาไปสู่ตัวตามตัวแปรตาม

หมาย
เหตุ
**ที่ได้
ตามตัว
แปร
ตาม

*ที่
นาไปสู่
ตัวตาม
ตัวแปร
ตาม
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 โดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียน
รายวิชา พลศึกษา6 (ฟุตบอล)
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เรื่อง ทักษะการโหม่งลูก (การยืนโหม่งลูกฟุตบอล)
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
เสริมทักษะกีฬาเพื่อความปลอดภัย การยืนโหม่งลูกฟุตบอล, การกระโดดโหม่งลูกฟุตบอล
อาจารย์ผู้สอน วิชนนท์ พูลศรี
สาระที่ 3 การเคลื่อนไหว การออกกาลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และกีฬาสากล
มาตรฐาน พ 3.1 เข้าใจ มีทักษะการเคลือ่ นไหวกิจกรรมทางกาย การเล่นเกม และกีฬา
ตัวชี้วัดชั้นปี 1. แสดงทักษะการเคลือ่ นไหวร่วมกับผูอ้ ื่นในลักษณะแบบผลัดและแบบผสมผสานได้
ตามลาดับทั้งแบบอยู่กบั ที่ เคลือ่ นที่ และใช้อปุ กรณ์ประกอบ และการเคลื่อนไหวประกอบเพลง
2. จาแนกหลักการเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรง และความสมดุลในการ
เคลื่อนไหวร่างกายในการเล่นเกม เล่นกีฬา และนาผลมาปรับปรุง เพิ่มพูน วิธีปฏิบัติของตนและผู้อื่น
3. เล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคลและประเภททีม ได้อย่างละ 1 ชนิด
มาตรฐาน พ 3.2 รักการออกกาลังกาย การเล่นเกม และการเล่นกีฬา ปฏิบัติเป็นประจาอย่าง
สม่าเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้าใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขันและชื่นชมในสุนทรี
ภาพของกีฬา
ตัวชี้วัดชั้นปี 1.อธิบายประโยชน์และหลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายและการ
สร้างเสริมบุคลิกภาพ
2. ปฏิบัติตามกฎ กติกา ตามชนิดกีฬาที่เล่น โดนคานึงถึงความปลอดภัยของตนเองและ
ผู้อื่น
3. เล่นเกมและกีฬาด้วยความสามัคคีและมีน้าใจนักกีฬา
สาระที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ 4.1 เห็นคุณค่าและมีทกั ษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดารงสุขภาพ การปูองกันโรค
และสร้างเสริมสมรรถภาพเพือ่ สุขภาพ
ตัวชี้วัดชั้นปี 1. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
สาระสาคัญ
ทักษะการโหม่งลูกบอล หมายถึง การเล่นลูกบอลด้วยศีรษะขณะที่ลูกบอลกาลังลอยอยู่ใน
อากาศ โดยการใช้บริเวณหน้าผากเป็นที่สมั ผัสลูกบอล(เพราะบริเวณหน้าผากนีเ้ ป็นบริเวณที่แข็งมาก
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เป็นกระดูกแผ่นเดียว) เป็นทักษะที่สาคัญอย่างหนึง่ ในกีฬาฟุตบอล ซึง่ เป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่สาคัญ
ซึ่งการโหม่งลูกบอลเป็นการเล่นที่ได้เปรียบมากกว่าการเล่นด้วยเท้า การโหม่งลูกบอลนั้นสามารถใช้ใน
การสกัดลูกอันตรายออกจากพื้นที่ หรือใช้สาหรับผ่านลูกและยิงประตูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดประสงค์การเรียนรู้ : นักเรียนสามารถ
1. บอกถึงความสาคัญของทักษะการยืนโหม่งลูกบอลและการกระโดดโหม่งลูกฟุตบอลเพื่อ
ความปลอดภัย ได้อย่างถูกต้อง
2. ปฏิบัติทักษะในการโหม่งลูกบอลเพื่อความปลอดภัย โดยโหม่งทิศทางลูกฟุตบอลให้ตรง
เปูาหมายคู่ของตนเองให้ครบ 5 ครั้ง
3. ปฏิบัตเิ คลื่อนที่เข้าหาจุดที่การโหม่งลูกติดต่อกัน 30 วินาที จานวน 20 รอบ เพื่อ
เสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
4. แสดงความมีน้าใจช่วยเหลือ ให้คาแนะนาในการฝึกปฏิบตั ิทักษะการยืนโหม่งลูกฟุตบอล
และการกระโดดโหม่งลูกฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
5. แสดงความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่เรียน และฝึกปฏิบัติทักษะการโหม่งลูก
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย ด้วยความตั้งใจ
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1. ทักษะ
ขั้นเตรียม ( 7 นาที ) หรือ
- การอบอุ่น
1.1 ทักษะการโหม่งลูก
ขั้นเตรียม (ออกแบบสถานการณ์จาลอง)
ร่างกายทาให้
ฟุตบอล หมายถึง การเล่นลูก กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเผชิญ
ร่างกายของ
ฟุตบอลด้วยศีรษะขณะที่ลกู
สถานการณ์จาลอง ประกอบด้วย
นักเรียนมีความ
บอลกาลังลอยอยู่ในอากาศ
1. สอนระเบียบแถว
พร้อมที่จะดาเนิน
โดยการใช้บริเวณหน้าผากเป็น - ให้นักเรียนจัดแถวหน้ากระดาน 4 แถว
กิจกรรมต่างๆใน
ที่สมั ผัสลูกบอล(เพราะบริเวณ เท่าๆกัน แล้วให้ผเู้ รียนเริม่ นับ 1-4 ตลอดเพื่อ การเรียนการสอน
หน้าผากนี้เป็นบริเวณที่แข็ง
แบ่งแถว 4 แถวให้เท่ากัน
ได้อย่างปลอดภัย
มากเป็นกระดูกแผ่นเดียว) ซึ่ง
และไม่เกิดการ
การโหม่งลูกฟุตบอลเป็นการ
บาดเจ็บ
เล่นที่ได้เปรียบมากกว่าการเล่น
- นักเรียนมี
ด้วยเท้า การโหม่งลูกบอลนั้น
ระเบียบวินัยในการ
สามารถใช้ในการสกัดลูก
= ผู้เรียน
จัดแถว (A)
อันตรายออกจากพื้นที่ หรือใช้
= ผู้สอน
สาหรับผ่านลูกและยิงประตูได้
- ครูสารวจรายชื่อ เครือ่ งแต่งกาย และ
อย่างมีประสิทธิภาพ
สอบถามสุขภาพร่างกายของนักเรียนทุกคน
1.1.1 การยืนโหม่งลูกฟุตบอล
2. การเตรียมความพร้อมทางด้านอุปกรณ์
เป็นการโหม่งลูกฟุตบอลโดยที่
- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติทพี่ ร้อมใช้
เท้าทั้งสองข้างของผู้โหม่ง
ในการฝึกปฏิบัติ
สัมผัสกับพื้น ซึง่ วิธีประเมินการ
3. การเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายโดย
ปฏิบัติดังนี้
อบอุน่ ร่างกาย ( Warm – up )
1) ท่าทางการยืน
- ครูให้นักเรียนวิง่ 2 รอบสนามฟุตบอล
2) ลักษณะปฏิบัติกอ่ นสัมผัส
- ครูนายืดกล้ามเนือ้ ในท่าต่างๆดังนี้
ลูกบอล
1. ยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อที่คอ
3) ลักษณะปฏิบัติขณะสัมผัส
2. การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหน้า
ลูกบอล
3. การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลัง
4) ลักษณะปฏิบัติหลังสัมผัสลูกบอล
4. การยืดกล้ามเนือ้ หลังและสะโพก
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.1.1 การยืนโหม่งลูกฟุตบอล
ขั้นเตรียม ( 7 นาที ) หรือ
- นักเรียนสามารถ
1) ท่าทางการยืน
ขั้นเตรียม (ออกแบบสถานการณ์
เคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่
1.1) ยืนแยกเท้าออกด้านข้าง จาลอง)
การโหม่งลูก
กว้างประมาณหัวไหล่
4. การเตรียมความพร้อมทางร่างกาย ติดต่อกัน 30 วินาที
1.2) เข่างอเล็กน้อย น้าหนักตัว ด้านสมรรถภาพทางกาย การจาลอง จานวน 20 รอบ
อยู่บนเท้าทั้งสองข้าง
สถานการณ์การเคลื่อนทีเ่ ข้าหาลูก
เพื่อเสริมสร้าง
1.3) ลาตัวตั้งตรง
บอล
สมรรถภาพทางกาย
1.4) ศีรษะตั้งตรง
- เข้าฐานวิ่งและการเคลื่อนทีเ่ ข้าหา ด้านความ
จุดที่การโหม่งลูกติดต่อกัน (ไม่มีลูก คล่องแคล่วว่องไว
บอล)ปฏิบัติต่อเนื่อง 30 วินาที
(P)
จานวน 20 รอบ ตามลักษณะตาม
แผนภาพดังนี้
- การจาลองสถานการณ์การ
เคลื่อนที่เข้าหาลูกบอล
2) ลักษณะปฏิบัติกอ่ นสัมผัสลูก
บอล
2.1) ยืนขึ้นด้วยเท้าทั้งสองข้าง
ถ่ายน้าหนักตัวไปข้างหลัง
2.2) แดะตัวไปข้างหลังเล็กน้อย
2.3) สายตามองดูลูกฟุตบอล
2.4) เกร็งลาคอ เก็บคาง
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้
1.1.1 การยืนโหม่งลูกบอล ขั้นอธิบายและสาธิต ( 8 นาที ) หรือ
- นักเรียนอธิบาย
3) ลักษณะปฏิบัตขิ ณะ
2. ขั้นนาเสนอสถานการณ์จาลองและ
ความสาคัญ
สัมผัสลูกบอล
แนวทางปฏิบัติ, 3. ขั้นมอบหมายบทบาทให้ วิธีการยืนโหม่งลูก
3.1) โน้มตัวไปด้านหน้า นักเรียน
บอลและการ
สายตามองที่ลกู บอล
กิจกรรมสถานการณ์จากภาพ
กระโดดโหม่งลูก
3.2) ยืดคางออกพร้อมก้ม 1. ครูอธิบายภาพทักษะที่แสดงการบาดเจ็บซึ่ง บอลได้อย่าง
หน้าลงเล็กน้อย
มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติทกั ษะการยืนโหม่ง ถูกต้องและ
3.3) ใช้หน้าผากสัมผัสลูก ลูกฟุตบอลและการกระโดดโหม่งลูกฟุตบอลได้ คานึงถึงความ
บอล
ไม่ดีและไม่ถูกต้อง
ปลอดภัยในการ
3.4) แขนทั้งสองงอเล็กน้อย 2. ครูให้นักเรียนออกมาปฏิบัตทิ ่าทางในทักษะ ฝึกทักษะ (K)
ดังกล่าว
-นักเรียนมีความ
3. นักเรียนในชั้นเรียนร่วมสังเกตวิธีการปฏิบัติ
ตั้งใจในการเรียน
ภาพ ที่
ทักษะดังกล่าว ให้นักเรียนในชั้นเรียนร่วมกัน
เสนอความ
เสนอแนวทางลักษณะรูปแบบท่าทางในการ
คิดเห็นในการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง ครูคอยแนะนาเสริมความรู้ใน
เรียนร่วมกัน (A)
ด้านทักษะการปฏิบัติ
4. ครูกับนักเรียนร่วมออกแบบ กาหนด
- นักเรียน
บทบาทในการปฏิบัติทักษะที่ถูกต้องและมี
ออกแบบกิจกรรม
ภาพที่ 2
ความปลอดภัย ตามกฎ กติกา ในการเล่นกีฬา สถานการณ์ใน
ฟุตบอล
การฝึกปฏิบัติ
หมายเหตุ บทบาทนักเรียนจะมีบทบาทเป็นผู้ พร้อมกาหนด
เล่น(ตาแหน่งผู้เล่นกองหน้า, กองกลาง และ บทบาท กฎ
กองหลัง) คือ นักเรียนที่ทาการโหม่งลูกบอล กติกา ให้เกิด
ความปลอดภัย
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.1.1 การยืนโหม่งลูกฟุตบอล
ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 15 นาที )
- นักเรียนมีความ
หรือ ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
ตั้งใจในการเรียน ไม่
แบบฝึกที่ 1 สถานการณ์ก่อนใช้ คุยเล่นกันระหว่าง
ภาพที่ 3
ลูกบอลจริง
การฝึกปฏิบัติ (A)
1. ให้นักเรียนเข้าแถวหน้ากระดาน
- ครูแนะนาการ
4 แถวและยืนขยายแถว สองช่วง
ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทา
แขน ดังรูป
ให้ปูองกันนักเรียนให้
4) ลักษณะปฏิบัตหิ ลังสัมผัสลูกบอล
ไม่เกิดการบาดเจ็บ
4.1) สายตามองตามลูกฟุตบอลไป
ยังเปูาหมาย
- ครูสงั เกตนักเรียน (
4.2) ศีรษะนิ่ง
การแสดงพฤติกรรม
4.3) เท้าทัง้ สองเหยียดตึง ลาตัวตั้ง
ที่ควรปฏิบัติในการ
ตรง
หมายเหตุ
= ครู
เล่นกีฬาฟุตบอล,
4.4) น้าหนักตัวอยู่ที่เท้าทั้งสองข้าง
= นักเรียน
ผู้เรียนต้องเตรียม
2. ยืนจัดท่าทาการโหม่งลมเปล่าๆ
คนละ 10 ครั้ง และ 20 ครั้ง และ
การกระโดดโหม่งลูกบอล
ตามลาดับ
3. ครูผู้สอนพร้อมแนะนาถึงขณะ
ทาการโหม่งโดยไม่มลี ูกบอล การ
1.1.2 การกระโดดโหม่งลูกฟุตบอล จัดท่าทางการทรงตัวด้วยเท้าทั้ง
วิธีการปฏิบัติดังนี้
สองข้าง ย่อเข่าเล็กน้อย การตัง้
1) ท่าทางการยืน
ศีรษะ และลาตัว การถ่ายน้าหนัก
1.1) ยืนแยกเท้าออกด้านข้างกว้าง ตัวบนเท้าทัง้ สองข้าง
ประมาณหัวไหล่

ความพร้อมทาง
เครื่องแต่งกาย, การ
เคารพกฎ กติกาของ
นักเรียน)
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.1.2 การกระโดดโหม่ง ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 15 นาที ) หรือ
- นักเรียนมีความตั้งใจ
ลูกฟุตบอล วิธีการปฏิบัติ ขั้นสาธิตการปฏิบัติ
ในการเรียน ไม่คุยเล่น
ดังนี้
แบบฝึกที่ 2 สถานการณ์การยืนโหม่งลูก กันระหว่างการฝึก
1) ท่าทางการยืน
ฟุตบอลยาง ปฏิบัติดังนี้
ปฏิบัติ (AQ)
1.2) เข่างอเล็กน้อย และ 1. จัดแถวตอน 10 แถว แถวละ 4 คน
- นักเรียนไม่ทาการชน
น้าหนักตัวอยู่บนเท้าทัง้
จับคู่ ดังแผนภาพ
และกระแทกผู้อื่น
สองข้าง
ในขณะทาการฝึก (เพื่อ
1.3) ลาตัวตั้งตรง
คานึงถึงความปลอดภัย
1.4) ศีรษะตั้งตรง
และเข้าใจในบทบาท
= ผูเ้ ล่น(นักเรียนที่ไม่มีบอล)
เพื่อความปลอดภัย)
= ผูเ้ ล่นกองหลัง(นักเรียนที่มีลูก

ฟุตบอล)
= ลูกฟุตบอลยาง

2) ลักษณะปฏิบัติกอ่ น
สัมผัสลูกบอล
2.1) กระโดดขึ้นด้วย
ปลายเท้าทัง้ สองข้าง
2.2) เหวี่ยงแขนทัง้ สอง
ข้างขึ้นอยู่ในระดับหัวไหล่

- ครูสงั เกตนักเรียน
( การแสดงพฤติกรรมที่
= ทิศทางการส่งลูกฟุตบอลยาง
ควรปฏิบัติในการเล่น
2. ผู้เล่นกองหลังทาการโยนลูกบอลยาง กีฬาฟุตบอล, การ
ของตนเองขึ้นเหนือศีรษะ(สูงประมาณ 1 เตรียมความพร้อมทาง
ไม้บรรทัด) ทาการใช้ศีรษะบริเวณ
เครื่องแต่งกาย, การ
หน้าผากสัมผัสลูกบอลให้ทิศทางลูกบอล เคารพกฎ กติกาของ
พุ่งขึ้นเหนือศีรษะตนเองปฏิบัติ 1 ครั้งแล้ว นักเรียน)
จับ แล้วปฏิบัติต่อให้ครบ 10 ครั้ง
ผู้เล่น(ฝั่งตรงข้าม)รอรับลูกบอล และทา - ปฏิบัติทักษะในการ
โหม่งลูกบอลปฏิบัติ 1
การโยนลูกบอลยางของตนเองขึ้นเหนือ
ครั้งแล้วจับ ทิศทางลูก
ศีรษะ ทาการใช้ศีรษะบริเวณหน้าผาก
บอลให้ตรงเปูาหมายคู่
สัมผัสลูกบอลให้ทิศทางลูกบอลพุ่งขึ้น
ของตนเองให้ครบ 5
เหนือศีรษะตนเองปฏิบัติ 1 ครั้งแล้วจับ
ครั้ง (P)
แล้วปฏิบัติต่อให้ครบ 10 ครั้ง
4. ทาการสลับกันฝึก ปฏิบัติคนละ 2 รอบ
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
1.1.2 การกระโดดโหม่งลูก ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 20 นาที ) หรือขั้น
- นักเรียนไม่ทาการ
บอล
สาธิตการปฏิบัติ
ชนและกระแทก
2) ลักษณะปฏิบัติกอ่ นสัมผัส แบบฝึกที่ 3 การกระโดดโหม่งลูกบอล
ผู้อื่นในขณะทาการ
ลูกบอล รูปภาพดังนี้
ปฏิบัติดังนี้
ฝึก (ความปลอดภัย
2.3) แดะตัวไปด้านหลัง
1. ให้นักเรียนยืนหันหน้าเข้าหากลุ่มของ และเข้าใจใน
เล็กน้อย
แต่ละกลุม่ นักเรียนที่ไม่มลี ูกบอล(บทบาท บทบาทเพื่อความ
2.4) เกร็งลาคอ เก็บคาง
คือผู้เล่นกองหลัง) นักเรียนที่มลี ูกบอล(ผู้ ปลอดภัย)
และสายตามองทีล่ ูกบอล
เล่น) แผนภาพการปฏิบัติดังนี้
- ครูสงั เกตนักเรียน
( การแสดง
พฤติกรรมที่ควร
ปฏิบัติในการเล่น
กีฬาฟุตบอล, การ
เตรียมความพร้อม
ทางเครือ่ งแต่งกาย,
การเคารพกฎ กติกา
ของผู้เรียน)
2. ผู้เล่นฝึกทาการโยนลูกบอลยางของ
ตนเองขึ้นเหนือศีรษะ(สูงประมาณ 1 ไม้
บรรทัด)และกระโดดขึ้นตรงๆทาการโหม่ง
ให้ทิศทางลูกบอลพุ่งขึ้นเหนือศีรษะตนเอง
ไปข้างหน้าให้ตรงกับแถวของตนเอง
3. ผู้ช่วยฝึกให้ทาการยืนรอใช้มือรับลูก
บอลที่ลอยมา ฝึกปฏิบัติคนละ 10 ครั้ง
และทาการสลับกันฝึก ปฏิบัติคนละ 2
รอบ
หมายเหตุ ครูผสู้ อนแนะนา ตาแหน่งการ
ใช้ศีรษะในการโหม่งบอล
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้
3) ลัก ษณะปฏิบัติขณะ ขั้นฝึกหัดทักษะ ( 20 นาที ) หรือขั้นสาธิตการ - นักเรียนมี
สัมผัสลูกบอล
ปฏิบัติ
ความตั้งใจใน
3.1) โน้มตัวไปด้านหน้า แบบฝึกที่ 4 โหม่งลูกฟุตบอลที่ลอยอยู่ *ต้องใช้ การเรียน เสนอ
สายตามองที่ลกู บอล
ผ้าขาดศีรษะปฏิบัติดังนี้
ความคิดเห็นใน
3.2) ยืดคางออกพร้อม 1. ให้นักเรียนมีบทบาทเป็นผู้เล่นโดยยืนหันหน้า การเรียนร่วมกัน
ก้มหน้าลงเล็กน้อย
(A)
เข้าหาลูกบอลในแถวของตนเอง ให้แบ่งเป็น 4
3.3) ใช้หน้าผากสัมผัส แถว เท่าๆกัน ดังแผนภาพ
- นักเรียนไม่ทา
1
ลูกบอล
M
การชนและ
3.4) แขนและเท้าทั้ง
.
กระแทกผู้อื่น
สองงอเล็กน้อย
ในขณะทาการ
ฝึก (ความ
ปลอดภัยและ
เข้าใจในบทบาท
เพื่อความ
= ผู้เล่นหรือนักเรียน, = หลัก
ปลอดภัย)
= ลูกบอลยาง
2. ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถว ยืนอยู่หลังหลักที่วางไว้ ผู้ - ครูสงั เกต
เล่นหน้าแถวจะมีลูกบอลยางที่แขวนไว้ ให้ทาการ นักเรียน
ยืนโหม่งลูกบอล เมือ่ โหม่งเสร็จต้องทาการใช้มือ ( การแสดง
จับลูกบอลให้หยุดอยู่นงิ่ ๆ ปฏิบัติคนละ 5 ครั้ง ต่อ พฤติกรรมที่ควร
ปฏิบัติในการเล่น
1 รอบ เมือ่ โหม่งเสร็จให้วิ่งกลับมาต่อท้ายแถว
กีฬาฟุตบอล,
ตัวเอง
3. ผูเ้ ล่นที่ยืนเข้าแถวยังไม่มีลูกบอลยาง(บทบาทคือผู้เล่น) การเตรียมความ
ให้ยืนโหม่งลมเปล่าๆ 5 ครั้ง ฝึกปฏิบัติสลับกัน คนละ 3 พร้อมทางเครื่อง
รอบ
แต่งกาย, การ
หมายเหตุ - การทรงตัวด้วยเท้าทั้งสองข้าง และตาแหน่ง
เคารพกฎ กติกา)
การใช้ศีรษะในการโหม่งลูกบอล
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือขั้นแสดง -นักเรียนมีความ
4) ลักษณะปฏิบัตหิ ลังสัมผัส
การปฏิบัติ
ตั้งใจในการเรียน
ลูกบอล
แบบฝึกที่ 5 โหม่งบอลที่ลอยอยู่ 2 *ต้อง เสนอความคิดเห็น
1. สายตามองตามลูกบอลไป
ใช้ผ้าขาดศีรษะ ปฏิบัติดังนี้
ในการเรียนร่วมกัน
ยังเปูาหมาย
1. ให้นักเรียนมีบทบาทเป็นผู้เล่นโดยยืนหัน (A)
2. ศีรษะนิ่ง
หน้าเข้าหาลูกบอลในแถวของตนเอง ให้
3. เท้าทั้งสองเหยียดตึง และ แบ่งเป็น 4 แถว เท่าๆกัน ดังแผนภาพ
- นักเรียนไม่ทาการ
ลาตัวตั้งตรง
ชนและกระแทก
1
M
4. น้าหนักตัวอยู่ที่เท้าทั้งสอง
ผู้อื่นในขณะทาการ
.
ข้าง
ฝึก (ความปลอดภัย
และเข้าใจใน
บทบาทเพื่อความ
ปลอดภัย)
- ครูแนะนาการ
2. ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถว ยืนอยู่หลังหลักที่วาง ปฏิบัติให้ถูกต้อง ทา
ไว้ ผู้เล่นหน้าแถวจะมีลูกบอลยางให้ทาการ ให้นักเรียนไม่เกิด
2. หลักการสร้างความ
กระโดดโหม่งลูกบอลยางที่แขวนไว้ ซึ่งเมื่อ การบาดเจ็บ
ปลอดภัยในทักษะกีฬา
โหม่งเสร็จต้องทาการใช้มือจับลูกบอลให้
- ครูสงั เกตนักเรียน
- การรูจ้ ักประมาณตน
หยุดอยู่นิ่งๆเหมือนเดิม ปฏิบัติคนละ 1
( การแสดง
สภาพร่างกายและความ
ครั้ง ปฏิบัติคนละ 5 รอบ เมื่อโหม่งเสร็จให้
พฤติกรรมที่ควร
เหมาะสมกับกีฬาชนิดต่าง ๆ
วิ่งกลับมาต่อท้ายแถวตัวเอง แถวใดปฏิบัติ
ปฏิบัติในการเล่น
- การแต่งกาย กีฬาแต่ละ
ได้ครบก่อนให้รีบนัง่ เป็นแถว จะเป็นแถวที่
กีฬาฟุตบอล, การ
ชนิดต่างก็มีแบบของเครื่อง
ชนะ
เตรียมความพร้อม
แต่งกายที่ต่างกัน ในด้านการ
3. ผู้เล่นที่ยืนเข้าแถวยังไม่มลี ูกบอลยาง
ทางเครือ่ งแต่งกาย,
เคลื่อนไหว เครือ่ งแต่งกายที่
(บทบาทคือผู้เล่น)ให้ยืนโหม่งลมเปล่าๆ 5
การเคารพกฎ กติกา
เหมาะสม รัดกุม ย่อมทาให้
ครั้ง ฝึกปฏิบัตสิ ลับกัน คนละ 3 รอบ
ของนักเรียน)
การเคลื่อนไหวมี
ประสิทธิภาพดีกว่า
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ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
3. สมรรถภาพทางกายเป็น ขั้นนาไปใช้ ( 15 นาที ) หรือ
-นักเรียนบอกถึง
สิ่งสาคัญ ในการช่วย
ขั้นแสดงการปฏิบัติ
ประโยชน์ของ
เสริมสร้างให้บุคคลสามารถ แบบฝึกที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยการ กิจกรรมที่ได้ทาการ
ประกอบภารกิจและ
จาลองโดยใช้ลูกบอลยาง
ปฏิบัติว่าได้ประโยชน์
ดารงชีวิตอยู่อย่างมี
1. แบ่งนักเรียนกลุ่มละ 4 คน ในแต่ละ
อย่างไร
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ ทาให้ กลุ่มมีลูกบอลกลุ่มละ 1 ลูก ผู้เรียนทัง้ หมด
- นักเรียนตอบได้ว่า
บุคคลปราศจากโรคภัยไข้
มีบทบาทเป็นผูฝ้ ึกปฏิบัติคือ ผู้เล่น โดย
สิ่งใดที่ไม่ควรปฏิบัติ
เจ็บ มีความแข็งแรง ทนทาน ต้องคานึงตามวิธีการปฏิบัติทักษะเพื่อ
ในขณะทาการฝึก
ที่จะประกอบภารกิจ
ความปลอดภัย
และการเล่นในกีฬา
ประจาวันให้ลลุ ่วงไปด้วยดี จัดแถวตอนในลักษณะดังนี้
ฟุตบอล
หนึ่งในสมรรถภาพทางกายที่
เกี่ยวข้องคือ ความความ
- นักเรียนไม่แสดง
คล่องแคล่วว่องไว
= นักเรียน ให้บทบาท คือ
พฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
(agility) หมายถึง
ผู้เล่น
ความรุนแรงในการ
ความสามารถในการเปลี่ยน
= ลูกฟุตบอลยาง
ฝึกและการเล่น
ทิศทางและตาแหน่งของ
= หลัก
ฟุตบอล
ร่างกายในการเคลื่อนไหว
2. ให้ผู้เล่นกองหลัง(ที่มลี ูกบอล)ทุ่มลูก
โดยใช้ความเร็ว จาเป็นใน
บอลขึ้นเหนือศีรษะของผู้เล่น(ฝั่งตรงข้าม)
การใช้ปฏิบัติทักษะในกีฬา และผูเ้ ล่นทาการโหม่งลูกบอลลูกบอลคืน
ประเภทต่างๆ
ไปให้ตรงกับผู้เล่นกองหลังที่ทุ่มลูกบอลมา
ให้ (โหม่งให้ตรงแถวและเลือกใช้ทักษะ
การยืนโหม่งหรือการกระโดดโหม่งลูก)
3. ฝั่งที่มกี ารต่อแถวให้ทาการฝึกคนละ 5
ครั้ง เมื่อใครปฏิบัตเิ สร็จให้กลับไปต่อหลัง
แถวของตนเอง ผู้เล่นทีเ่ ริม่ มีลูกบอลให้ทา
การยืนอยู่กบั ทีห่ ่างจากผูเ้ ล่น 2 เมตร
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ใ น ทุ ก ขั้ น ก า ร ส อ น แบบฝึกที่ 6 ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มด้วยการ -นักเรียนบอกถึง
ผู้เ รียนต้อ งส ารวจเครื่อ ง จาลองโดยใช้ลูกบอลยาง
ประโยชน์ของกิจกรรม
แต่ ง กายของตนเอง ถุ ง 4. ทาการแข่งขันกันระหว่างแต่ละแถว แถว ที่ได้ทาการปฏิบัติว่าได้
เท้า รองเท้ า ว่าพร้อมท า ใดปฏิบัติการโหม่งลูกครบคนละ 5 ครั้ง
ประโยชน์อย่างไร
การฝึกปฏิบัติหรือในการ แล้วให้ทาการนั่งทัง้ แถว แถวใดปฏิบัตเิ สร็จ
- นักเรียนตอบได้ว่าสิ่ง
เล่ นหรือ ไม่ เพื่ อ ปู อ งกั น เป็นแถวแรกจะเป็นฝุายชนะ ทุกครั้งต้อง
ใดที่ไม่ควรปฏิบัติ
ความไม่ พ ร้ อ มทางด้ า น เคลื่อนเข้ามาโหม่งข้างหน้าหลักที่วางไว้
ในขณะทาการฝึกและ
เ ค รื่ อ ง แ ต่ ง ก า ย ที่ จ ะ หมายเหตุ :
การเล่นในกีฬาฟุตบอล
น า ไ ป สู่ ก า ร เ กิ ด ก า ร - เมื่อปฏิบัติเสร็จรูปแบบนี้แล้วให้ปรับผูเ้ ล่น
บ า ด เ จ็ บ ได้ แ ล ะ ก า ร ที่ยืนอยู่ฝงั่ ที่ยืนคนเดียวให้ทาการโยนลูก
- นักเรียนไม่แสดง
เคารพ กฎ กติก า ในการ บอลขึ้นให้ผเู้ ล่นที่เข้าแถวทาการเคลื่อนที่ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ปฏิบัติ ปฏิบัติตามในการ เข้ามาทาการโหม่งลูกบอล
ความรุนแรงในการฝึก
ฝึ ก ทั ก ษะและกติ ก า ที่ บทบาทที่นักเรียนพึงปฏิบัติคือ
และการเล่นฟุตบอล
กาหนดไว้
1. ตาแหน่งที่ควรใช้ในการโหม่ง
2. ไม่ทาการชน ผลัก กระแทก ในการเล่น
- บทบาทเป็นตาแหน่งผู้
กิจกรรม
เล่นกองหน้า, กองกลาง
3. ฝึกความสามัคคีในการปฏิบัติ
และกองหลัง เนื่องจาก
4. ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล ให้
ตาแหน่งดังนีจ้ ะต้องมี
นักเรียนได้ทราบบทบาททีป่ ฏิบัติและเข้าใจ
ทักษะพื้นฐานเบื้องต้นใน
ในบทบาทที่ทา ทาการส่งโดยการโหม่ง
การเล่นคือทักษะการเตะ
จะต้องมีการส่งแรงอย่างไรให้ถงึ ตาม
ลูกบอล การหยุดลูกบอล
เปูาหมาย
และทักษะการโหม่งลูก
บอล เพื่อทาการเล่นจาก ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ ( 5 นาที ) หรือ ขั้น
กลุ่มไปสู้การเล่นเป็นทีม อภิปราย และขัน้ สรุป ประเมินผล
โดยจะใช้คาว่า ผู้เล่น
1. ครูให้นักเรียนหน้ากระดานเหมือนต้น
แทนการบอกตาแหน่งทั้ง ชั่วโมง
3 ตาแหน่ง
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กระบวนการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
สาระการเรียนรู้
กระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลลัพธ์การเรียนรู้
ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ ( 5 นาที ) หรือ ขั้น
-นักเรียนบอกถึงประโยชน์
อภิปราย และขัน้ สรุป ประเมินผล
ของกิจกรรมที่ได้ทาการ
2. จากสถานการณ์ในกิจกรรมและแบบฝึกทาให้ ปฏิบัติว่าได้ประโยชน์
- นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการปฏิบัติในเรื่อง
อย่างไร
ทักษะการยืนโหม่งลูกบอลและการกระโดด
- นักเรียนตอบได้ว่าสิ่งใดที่
โหม่งลูกบอลว่ามีความสาคัญและเกิดประโยชน์
ไม่ควรปฏิบัติในขณะทาการ
ต่อผู้เรียนในการใช้ทกั ษะกีฬาที่ถูกต้องในการ
ฝึกและการเล่นในกีฬา
ปฏิบัติในทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
ฟุตบอล
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปเนือ้ หาสาระและ
ประเมินความสามารถในตนเอง และอธิบาย
เพิ่มเติมกับสิง่ ที่ได้เรียนรู้ในคาบนี้ เมื่อปฏิบัติ
ถูกต้องแล้วผูเ้ รียนได้ประโยชน์อย่างไรทัง้ ต่อ
ตนเอง และผู้อื่น เพือ่ นร่วมกลุ่ม
3. ครูสอบถามว่ามีใครได้รับบาดเจ็บจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือไม่
4. ครูกล่าวชมเชยนักเรียนทีป่ ฏิบัติทักษะได้ดี
ส่วนนักเรียนที่ยังทาไม่ได้ครูแนะนา และให้ไป
ฝึกฝนนอกเวลาเรียนให้มากยิ่งขึ้น และเปิด
โอกาสให้นักเรียนซักถาม
6. ครูนัดหมายการเรียนในครั้งต่อไป ให้นักเรียน
เก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อยและให้นกั เรียนไปทา
ความสะอาดมือให้เรียบร้อยก่อนทาการเรียน
วิชาต่อไป
สื่อ อุปกรณ์ และแหล่งเรียนรู้
1. นกหวีด
2. ตาราคู่มือ 1 เล่ม
3. สนามฟุตบอล
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4. ลูกฟุตบอล จานวน 20 ลูก และลูกบอลยาง 10 ลูก
5. แผ่นภาพทักษะกีฬาฟุตบอล
6. ผ้าคาดศีรษะ
การวัดและประเมินผล
1. ครูสังเกตการตอบคาถามเกี่ยวกับทักษะการยืนโหม่งลูกฟุตบอลและการกระโดดโหม่งลูก
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยได้อย่างถูกต้อง
2. ครูสังเกตความถูกต้องในปฏิบัติแบบฝึกทักษะการโหม่งลูกฟุตบอลเพือ่ ความปลอดภัย โดย
โหม่งทิศทางลูกฟุตบอลให้ตรงเปูาหมายคู่ของตนเองให้ครบ 5 ครั้ง
3. ครูสังเกตสมรรถภาพทางกายในการเคลื่อนทีเ่ ข้าหาจุดที่การโหม่งลูกติดต่อกัน 30 วินาที
20 รอบ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายด้านความคล่องแคล่วว่องไว
4. ครูสังเกตมีน้าใจ ช่วยเหลือ ให้คาแนะนา เมือ่ สมาชิกในห้องทีป่ ฏิบัติทักษะการยืนโหม่งลูก
บอลและการกระโดดโหม่งลูกฟุตบอลเพื่อความปลอดภัย
5. ครูสังเกตความกระตือรือร้น ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่เรียน และฝึกปฏิบัติทักษะ
การยืนโหม่งลูกบอลและการกระโดดโหม่งลูกฟุตบอลเพือ่ ความปลอดภัยความตั้งใจ
เกณฑ์การประเมินผลในคาบเรียน
คาชี้แจ้ง ให้ทาการวงกลมทับคาว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในการประเมินนักเรียน
รายการประเมิน
ผ่าน
สิ่งที่ได้
ผลการ
ประเมิน
1. K
60 % ของนักเรียนบอก
(ด้าน
ผ่าน / ไม่ผ่าน ประโยชน์และวิธีปูองกัน
ความรู้)
(ภาพรวม) การบาดเจ็บทักษะ
ดังกล่าวได้

ไม่ผ่าน

ต่ากว่า 60 % ของนักเรียน
บอกประโยชน์และวิธีปูองกัน
การบาดเจ็บทักษะดังกล่าว

หมาย
เหตุ
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เกณฑ์การประเมินผลในคาบเรียน
คาชี้แจ้ง ให้ทาการวงกลมทับคาว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในการประเมินนักเรียน
รายการประเมิน
สิ่งที่ได้ ผลการประเมิน
2. P
(ด้านการ
ปฏิบัติ)

ผ่าน / ไม่ผ่าน
(ภาพรวม)

3. P
(ด้านการ
ปฏิบัติ)

ผ่าน / ไม่ผ่าน
(ภาพรวม)

4. A
(ด้านเจต
คติ)

5. A
(ด้านเจต
คติ)

ผ่าน / ไม่ผ่าน
(ภาพรวม)

ผ่าน / ไม่ผ่าน
(ภาพรวม)

ผ่าน

ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

60 % ของนักเรียนปฏิบัติ
ทักษะได้ถูกต้อง และผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อ
ความปลอดภัย
เคลื่อนที่เข้าหาจุดที่
กาหนดได้ 30 วินาที อย่าง
น้อย 80 % ของนักเรียน
ทั้งหมด
นักเรียนมีน้าใจ เคารพกฎ
กติกา ช่วยเหลือ ให้
คาแนะนา เมื่อสมาชิกใน
ห้องที่ปฏิบัติทักษะ อย่าง
น้อย 80 % ของนักเรียน
ทั้งหมด
นักเรียนเข้าเรียนตรงต่อ
เวลา ความกระตือรือร้น
ยิ้มแย้มแจ่มใส ในขณะที่
เรียน และฝึกปฏิบัติทักษะ
อย่างน้อย 80 % ของ
นักเรียนทั้งหมด

ต่ากว่า 60 % ของนักเรียน
ปฏิบัติทักษะได้ถูกต้อง และ
ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อ
ความปลอดภัย
เคลื่อนที่เข้าหาจุดที่กาหนด
ได้ 30 วินาที ต่ากว่า 80 %
ของนักเรียนทั้งหมด

**ที่ได้ตาม
ตัวแปร
ตาม

หมายเหตุ **ที่ได้ตามตัวแปรตาม, *ที่นาไปสู่ตัวตามตัวแปรตาม

นักเรียนมีน้าใจ เคารพกฎ
*ที่นาไปสู่
กติกา ช่วยเหลือ ให้
ตัวตามตัว
คาแนะนา เมื่อสมาชิกในห้อง แปรตาม
ที่ปฏิบัติทักษะ ต่ากว่า 80 %
ของนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนเข้าเรียนตรงต่อเวลา
ความกระตือรือร้น ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ในขณะที่เรียน และ
ฝึกปฏิบัติทักษะ ต่ากว่า
80 % ของนักเรียนทั้งหมด
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บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ เรื่อง...............................................................................
1. ผลการจัดกิจกรรม
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
2. ปัญหาและอุปสรรค
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
3. วิธีการแก้ปญ
ั หา
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
4. ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ
...............................................................
(............................................................)
………./……………………./………
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การอบอุ่นร่างกายด้วยท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อ ดังต่อไปนี้

กามือประสานกันใช้นิ้วโปูงดันคาง
ขึ้น ค้างไว้ 10 วินาที

มือประสานกันกดบริเวณท้าย

ทอย ค้างไว้ 10 วินาที

มือประสานกันยืดมือขึ้นชี้
ข้างบน ค้างไว้ 10 วินาที
มือประสานกันและหงายมือ
ออกด้านนอกลาตัว ยืดมือมา
ข้างหน้า ค้างไว้ 10 วินาที
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มือหมุนหัวไหล่ทั้งสองข้างจานวน 10 ครั้ง

ก้มตัวใช้มือแตะปลายเท้า

ค้างไว้ 10 วินาที

ดึงเข่าซ้ายเข้าหาตัว ค้าง
ไว้ข้างละ 10 วินาที

ดึงเข่าขวาเข้าหาตัว ค้าง
ไว้ข้างละ 10 วินาที

1163

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูก
บอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
2. แบบสังเกตการปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ตามหลักการการ
ปูองกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล โดยครูและนักเรียน
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แบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะการโหม่งลูกเพื่อความ
ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
เกณฑ์การประเมินเชิงคุณภาพของโดยผู้วิจัยพัฒนาจากแบบประเมินของ (ไตรเทพ
เทียนปัญจะ, 2546) และเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลของ (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา
ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555)
รายการ
ประเมิน
1.การยืน
โหม่งลูก
บอล
1.1
ท่าทาง
การยืน

ดีมาก(4)
ครบทุกข้อ

1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้าง
ประมาณหัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย
น้าหนักตัวอยู่บนเท้า
ทั้งสองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง
1.2
1. ยืนขึ้นด้วยเท้าทั้ง
ลักษณะ สองข้าง และถ่าย
ปฏิบัติ
น้าหนักตัวไปข้าง
ก่อนสัมผัส หลัง
ลูกบอล
2. แดะตัวไปข้าง
หลังเล็กน้อย
3. สายตามองดูลูก
บอล
4. เกร็งลาคอ เก็บ
คาง

คาอธิบายคุณภาพ
ดี(3)
พอใช้(2)
ขาด 1 ข้อ
ขาด 2 ข้อ
1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้างประมาณ
หัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย
น้าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้ง
สองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง
1. ยืนขึ้นด้วยเท้าทั้งสอง
ข้าง และถ่ายน้าหนักตัว
ไปข้างหลัง
2. แดะตัวไปข้างหลัง
เล็กน้อย
3. สายตามองดูลูกบอล
4. เกร็งลาคอ เก็บคาง

1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้าง
ประมาณหัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย
น้าหนักตัวอยู่บนเท้า
ทั้งสองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง
1. ยืนขึ้นด้วยเท้าทั้ง
สองข้าง และถ่าย
น้าหนักตัวไปข้างหลัง
2. แดะตัวไปข้างหลัง
เล็กน้อย
3. สายตามองดูลูก
บอล
4. เกร็งลาคอ เก็บ
คาง

ปรับปรุง(1)
ขาด 3 ข้อ
1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้าง
ประมาณหัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย
น้าหนักตัวอยู่บนเท้า
ทั้งสองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง
1. ยืนขึ้นด้วยเท้าทั้ง
สองข้าง และถ่าย
น้าหนักตัวไปข้างหลัง
2. แดะตัวไปข้างหลัง
เล็กน้อย
3. สายตามองดูลูก
บอล
4. เกร็งลาคอ เก็บ
คาง
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ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
รายการ
ประเมิน
1.3 ลักษณะ
ปฏิบัติขณะ
สัมผัสลูกบอล

1.4 ลักษณะ
ปฏิบัติหลัง
สัมผัสลูกบอล

2.การกระโดด
โหม่งลูกบอล
2.1 ท่าทาง
การยืน

ดีมาก(4)
ครบทุกข้อ

คาอธิบายคุณภาพ
ดี(3)
พอใช้(2)
ขาด 1 ข้อ
ขาด 2 ข้อ

1. โน้มตัวไป
ด้านหน้า สายตา
มองที่ลูกบอล
2. ยืดคางออกพร้อม
ก้มหน้าลงเล็กน้อย
3. ใช้หน้าผากสัมผัส
ลูกบอล
4. แขนทั้งสองงอ
เล็กน้อย

1. โน้มตัวไปด้านหน้า
สายตามองที่ลูกบอล
2. ยืดคางออกพร้อม
ก้มหน้าลงเล็กน้อย
3. ใช้หน้าผากสัมผัสลูก
บอล
4. แขนทั้งสองงอ
เล็กน้อย

1. โน้มตัวไปด้านหน้า
สายตามองที่ลูกบอล
2. ยืดคางออกพร้อม
ก้มหน้าลงเล็กน้อย
3. ใช้หน้าผากสัมผัส
ลูกบอล
4. แขนทั้งสองงอ
เล็กน้อย

1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้าง
ประมาณหัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย
และน้าหนักตัวอยู่
บนเท้าทั้งสองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง

1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้างประมาณ
หัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย และ
น้าหนักตัวอยู่บนเท้าทั้ง
สองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง

1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้าง
ประมาณหัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย
และน้าหนักตัวอยู่บน
เท้าทั้งสองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง

ปรับปรุง(1)
ขาด 3 ข้อ

1. โน้มตัวไป
ด้านหน้า สายตา
มองที่ลูกบอล
2. ยืดคางออก
พร้อมก้มหน้าลง
เล็กน้อย
3. ใช้หน้าผาก
สัมผัสลูกบอล
4. แขนทั้งสองงอ
เล็กน้อย
1. สายตามองตาม 1. สายตามองตามลูก 1. สายตามองตามลูก 1. สายตามองตาม
ลูกบอลไปยัง
บอลไปยังเปูาหมาย
บอลไปยังเปูาหมาย ลูกบอลไปยัง
เปูาหมาย
2. ศีรษะนิ่ง
2. ศีรษะนิ่ง
เปูาหมาย
2. ศีรษะนิ่ง
3. เท้าทั้งสองเหยียดตึง 3. เท้าทั้งสองเหยียด 2. ศีรษะนิ่ง
3. เท้าทั้งสองเหยียด ลาตัวตั้งตรง
ตึง ลาตัวตั้งตรง
3. เท้าทั้งสอง
ตึง ลาตัวตั้งตรง
4. น้าหนักตัวอยู่ที่เท้า 4. น้าหนักตัวอยู่ที่เท้า เหยียดตึง ลาตัวตั้ง
4. น้าหนักตัวอยู่ที่
ทั้งสองข้าง
ทั้งสองข้าง
ตรง
เท้าทั้งสองข้าง
4. น้าหนักตัวอยู่ที่
เท้าทั้งสองข้าง
1. ยืนแยกเท้าออก
ด้านข้างกว้าง
ประมาณหัวไหล่
2. เข่างอเล็กน้อย
และน้าหนักตัวอยู่
บนเท้าทั้งสองข้าง
3. ลาตัวตั้งตรง
4. ศีรษะตั้งตรง

166
แบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และทักษะการโหม่งลูกเพื่อความ
ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
รายการประเมิน
ดีมาก(4)
ครบทุกข้อ
2.การกระโดด
โหม่งลูกบอล
(ต่อ)
2.2 ลักษณะ
ปฏิบัติก่อน
สัมผัสลูกบอล

2.การกระโดด
โหม่งลูกบอล
(ต่อ)
2.3 ลักษณะ
ปฏิบัติขณะ
สัมผัสลูกบอล

1. กระโดดขึ้นด้วย
ปลายเท้าทั้งสองข้าง
2. เหวี่ยงแขนทั้งสอง
ข้างขึ้นอยู่ในระดับ
หัวไหล่
3. แดะตัวไปด้านหลัง
เล็กน้อย
4. เกร็งลาคอ เก็บ
คาง และสายตามองที่
ลูกบอล

คาอธิบายคุณภาพ
ดี(3)
พอใช้(2)
ขาด 1 ข้อ
ขาด 2 ข้อ
1. กระโดดขึ้นด้วย
ปลายเท้าทั้งสองข้าง
2. เหวี่ยงแขนทั้งสอง
ข้างขึ้นอยู่ในระดับ
หัวไหล่
3. แดะตัวไปด้านหลัง
เล็กน้อย
4. เกร็งลาคอ เก็บ
คาง และสายตามอง
ที่ลูกบอล

1. กระโดดขึ้นด้วย
ปลายเท้าทั้งสองข้าง
2. เหวี่ยงแขนทั้ง
สองข้างขึ้นอยู่ใน
ระดับหัวไหล่
3. แดะตัวไป
ด้านหลังเล็กน้อย
4. เกร็งลาคอ เก็บ
คาง และสายตามอง
ที่ลูกบอล

ปรับปรุง(1)
ขาด 3 ข้อ

1. กระโดดขึ้นด้วย
ปลายเท้าทั้งสอง
ข้าง
2. เหวี่ยงแขนทั้ง
สองข้างขึ้นอยู่ใน
ระดับหัวไหล่
3. แดะตัวไป
ด้านหลังเล็กน้อย
4. เกร็งลาคอ เก็บ
คาง และสายตา
มองที่ลูกบอล
1. โน้มตัวไปด้านหน้า 1. โน้มตัวไปด้านหน้า 1. โน้มตัวไป
1. โน้มตัวไป
สายตามองที่ลูกบอล สายตามองที่ลูกบอล ด้านหน้า สายตา
ด้านหน้า สายตา
2. ยืดคางออกพร้อม 2. ยืดคางออกพร้อม มองที่ลูกบอล
มองที่ลูกบอล
ก้มหน้าลงเล็กน้อย
ก้มหน้าลงเล็กน้อย
2. ยืดคางออกพร้อม 2. ยืดคางออก
3. ใช้หน้าผากสัมผัส 3. ใช้หน้าผากสัมผัส ก้มหน้าลงเล็กน้อย พร้อมก้มหน้าลง
ลูกบอล
ลูกบอล
3. ใช้หน้าผากสัมผัส เล็กน้อย
4. แขนและเท้าทั้ง
4. แขนและเท้าทั้ง
ลูกบอล
3. ใช้หน้าผาก
สองงอเล็กน้อย
สองงอเล็กน้อย
4. แขนและเท้าทั้ง สัมผัสลูกบอล
สองงอเล็กน้อย
4. แขนและเท้าทั้ง
สองงอเล็กน้อย
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ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
รายการ
ประเมิน
2.4 ลักษณะ
ปฏิบัติหลัง
สัมผัสลูก
บอล

ดีมาก(4)
ครบทุกข้อ
1. สายตามองตามลูก
บอลไปยังเปูาหมาย
2. ศีรษะนิ่ง
3. เท้าทั้งสองเหยียด
ตึง และลาตัวตั้งตรง
4. น้าหนักตัวอยู่ที่เท้า
ทั้งสองข้าง

คาอธิบายคุณภาพ
ดี(3)
พอใช้(2)
ขาด 1-2 ข้อ
ขาด 3 ข้อ
1. สายตามองตามลูก
บอลไปยังเปูาหมาย
2. ศีรษะนิ่ง
3. เท้าทั้งสองเหยียด
ตึง และลาตัวตั้งตรง
4. น้าหนักตัวอยู่ที่เท้า
ทั้งสองข้าง

1. สายตามองตามลูก
บอลไปยังเปูาหมาย
2. ศีรษะนิ่ง
3. เท้าทั้งสองเหยียด
ตึง และลาตัวตั้งตรง
4. น้าหนักตัวอยู่ที่เท้า
ทั้งสองข้าง

ปรับปรุง(1)
ขาด 4 ข้อ

1. สายตามองตาม
ลูกบอลไปยัง
เปูาหมาย
2. ศีรษะนิ่ง
3. เท้าทั้งสองเหยียด
ตึง และลาตัวตั้งตรง
4. น้าหนักตัวอยู่ที่
เท้าทั้งสองข้าง
3. หยุดลูก 1. ยืนแยกเท้าออก
1. ยืนแยกเท้าออก
1. ยืนแยกเท้าออก
1. ยืนแยกเท้าออก
ฟุตบอลด้วย ประมาณหัวไหล่
ประมาณหัวไหล่
ประมาณหัวไหล่
ประมาณหัวไหล่
ข้างเท้าด้าน 2. เข่างอเล็กน้อย
2. เข่างอเล็กน้อย
2. เข่างอเล็กน้อย
2. เข่างอเล็กน้อย
ใน
3. ตามองดูลูกบอลที่ 3. ตามองดูลูกบอลที่ 3. ตามองดูลูกบอลที่ 3. ตามองดูลูกบอลที่
เคลื่อนที่มา
เคลื่อนที่มา
เคลื่อนที่มา
เคลื่อนที่มา
4. หันข้างเท้าด้านใน 4. หันข้างเท้าด้านใน 4. หันข้างเท้าด้านใน 4. หันข้างเท้าด้านใน
บังทิศทางลูกบอลซึ่ง บังทิศทางลูกบอลซึ่ง บังทิศทางลูกบอลซึ่ง บังทิศทางลูกบอลซึ่ง
กาลังจะกระดอนขึ้น กาลังจะกระดอนขึ้น กาลังจะกระดอนขึ้น กาลังจะกระดอนขึ้น
5. ใช้ข้างเท้าด้านใน 5. ใช้ข้างเท้าด้านใน 5. ใช้ข้างเท้าด้านใน 5. ใช้ข้างเท้าด้านใน
กดลูกบอลไว้ให้อยู่กับ กดลูกบอลไว้ให้อยู่กับ กดลูกบอลไว้ให้อยู่กับ กดลูกบอลไว้ให้อยู่
ที่ เพื่อเล่นต่อไป
ที่ เพื่อเล่นต่อไป
ที่ เพื่อเล่นต่อไป
กับที่ เพื่อเล่นต่อไป
6. แขนกางออกเพื่อ 6. แขนกางออกเพื่อ 6. แขนกางออกเพื่อ 6. แขนกางออกเพื่อ
ช่วยในการทรงตัว
ช่วยในการทรงตัว
ช่วยในการทรงตัว
ช่วยในการทรงตัว
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ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
รายการ
ประเมิน

ดีมาก(4)
ครบทุกข้อ

4. การเลี้ยง 1. ยืนแยกเท้าออก
ลูกบอลด้วย ประมาณหัวไหล่
ด้วยหลังเท้า 2. ใช้สายตาชาเลืองดู
ที่ลูกบอล
3. ให้ลูกบอลสัมผัส
กับส่วนรองเท้าตรงที่
เราผูกเชือก ปลายเท้า
เหยียดชี้ลงพื้นและลูก
บอลต้องอยู่ห่างตัวไม่
เกิน 1 ช่วงก้าว
4. โน้มตัวไปข้างหน้า
เล็กน้อยในขณะทา
การเลี้ยงเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าต้องมอง
ทิศทาง ไม่ต้อง
เกร็งตัว

คาอธิบายคุณภาพ
ดี(3)
พอใช้(2)
ขาด 1-2 ข้อ
ขาด 3 ข้อ
1. ยืนแยกเท้าออก
ประมาณหัวไหล่
2. ใช้สายตาชาเลืองดู
ที่ลูกบอล
3. ให้ลูกบอลสัมผัส
กับส่วนรองเท้าตรงที่
เราผูกเชือก ปลายเท้า
เหยียดชี้ลงพื้นและลูก
บอลต้องอยู่ห่างตัวไม่
เกิน 1 ช่วงก้าว
4. โน้มตัวไปข้างหน้า
เล็กน้อยในขณะทา
การเลี้ยงเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าต้องมอง
ทิศทาง ไม่ต้อง
เกร็งตัว

1. ยืนแยกเท้าออก
ประมาณหัวไหล่
2. ใช้สายตาชาเลืองดู
ที่ลูกบอล
3. ให้ลูกบอลสัมผัส
กับส่วนรองเท้าตรงที่
เราผูกเชือก ปลายเท้า
เหยียดชี้ลงพื้นและลูก
บอลต้องอยู่ห่างตัวไม่
เกิน 1 ช่วงก้าว
4. โน้มตัวไปข้างหน้า
เล็กน้อยในขณะทา
การเลี้ยงเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้าต้องมอง
ทิศทาง ไม่ต้อง
เกร็งตัว

ปรับปรุง(1)
ขาด 4 ข้อ
1. ยืนแยกเท้าออก
ประมาณหัวไหล่
2. ใช้สายตาชาเลือง
ดูที่ลูกบอล
3. ให้ลูกบอลสัมผัส
กับส่วนรองเท้า
ตรงที่เราผูกเชือก
ปลายเท้าเหยียดชี้ลง
พื้นและลูกบอลต้อง
อยู่ห่างตัวไม่เกิน 1
ช่วงก้าว
4. โน้มตัวไป
ข้างหน้าเล็กน้อย
ในขณะทาการเลี้ยง
เคลื่อนที่ไปข้างหน้า
ต้องมองทิศทาง ไม่
ต้องเกร็งตัว
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แบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ตามหลักการการป้องกันการ
บาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล โดยครู (อภิชาติ อ่อนสร้อย และปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555)
คาชี้แจง ให้นักเรียนทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง
ให้ตรงตามคุณลักษณะของนักเรียนขณะทา
การฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติ
หมายถึง ผู้เรียนปฏิบัตสิ ิ่งทีท่ าให้เกิดความปลอดภัย
ไม่ปฏิบัติ หมายถึง ผู้เรียนไม่ปฏิบัตสิ ิ่งที่ทาให้เกิดความปลอดภัย
หัวเรื่องการปฏิบัติ
1.ด้านความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรมทางพลศึกษา
1.1 ผู้เรียนสามารถแต่งกายตามระเบียบเพื่อความพร้อมต่อ
การเรียน
1.2 ก่อนออกกาลังกายผู้เรียนได้ทาการอบอุ่นร่างกาย
1.3 นักเรียนเตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจ เช่น การพูดคุย
เพื่อนร่วมทีม ยอมรับเพื่อนร่วมทีม
2. ด้านการปฏิบัติตามกฎ กติกา การแข่งขัน
2.1 ผู้เรียนไม่แสดงกริยาหยาบคาย เช่น การพูดว่าผู้อื่น ใช้
คาพูดที่ไม่เหมาะสม
2.2 ผู้เรียนมีความอ่อนน้อม และรับฟังความคิดเห็นของผู้อนื่
2.3 ผู้เรียนไม่ปฏิบัติทงั้ การชน ดึง ขัดขา ผลัก ทาร้าย ขณะ
ทาการฝึกและเล่นทีมกับผู้เล่นฝุายตรงข้าม
3. ด้านจิตสานึกเรื่องความปลอดภัยขณะปฏิบัติทักษะ
3.1 ผู้เรียนปฏิบัติจงั หวะการเข้าหาลูกบอล และตัดสินใจได้ดี
3.2 ผู้เรียนปฏิบัติตามขั้นตอนในการฝึกทักษะในกีฬาฟุตบอล
อย่างถูกวิธี
3.3 ผู้เรียนสามารถแสดงอารมณ์ทเี่ หมาะสมกับสถานการณ์
ในขณะทาการฝึกและเล่นกีฬาฟุตบอล

ปฏิบัติ

ไม่ปฏิบัติ หมาย
เหตุ

1170

ภาคผนวก ง
การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อ
ทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และแบบสังเกต
การปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล
2. ตารางค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะการหยุด
ลูกบอล, ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล
3. ตารางค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตการปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ตามหลักการการปูองกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล
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คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาลองที่มีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อ
ความปลอดภัยในกีฬาฟุตบอลโดยครูผู้วิจัยและนักเรียน
ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
เรื่อง ทักษะการเตะลูกฟุตบอล (การเตะลูกด้วยหลังเท้า)
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

-1

3.00

0.60

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม

ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง ทักษะการเตะลูกฟุตบอล (การเตะลูกด้วยข้างเท้าด้านใน)
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการดาเนิน
กิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

-1

3.00

0.60

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม
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ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
เรื่อง ทักษะการโหม่งลูก
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม

ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
เรื่อง ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล (การหยุดลูกบอลด้วยฝ่าเท้า)
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม
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ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5
เรื่อง ทักษะการหยุดลูกฟุตบอล (การหยุดลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน)
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม

ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6
เรื่อง ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล (การเลี้ยงลูกบอลด้วยข้างเท้าด้านใน)
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม
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ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7
เรื่อง ทักษะการทุ่มลูก (การหยุดลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน(การหยุดลูกกระดอน)
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม

ตารางแสดงค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8
เรื่อง การเล่นทีม (การหยุดลูกฟุตบอลด้วยข้างเท้าด้านใน(การหยุดลูกกระดอน), การเลีย้ งลูก
ฟุตบอลด้วยหลังเท้า และการโหม่งลูกฟุตบอล)
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการ
ประเมิน
1.จุดประสงค์การ
เรียนรู้
2.สื่อที่ใช้
3.ขั้นตอนในการ
ดาเนินกิจกรรม
4.การประเมินผล

ผลรวม
ของ

ค่า
คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คนที่ คะแนน
IOC
1
2
3
4
5
(∑R)

แปร
ผล

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

รวม
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ตารางค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล, ทักษะการ
เลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล

คนที่ 2

คนที่
3

คนที่ 4

คนที่ 5

ผลรวมของ
คะแนน
(∑R)

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

0

4.00

0.80

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

0.95

ใช้ได้

ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการประเมิน

1.การยืนโหม่งลูก
ฟุตบอล
1.1 ท่าทางการยืน
1.2 ลักษณะปฏิบตั ิ
ก่อนสัมผัสลูกบอล
1.3 ลักษณะปฏิบตั ิ
ขณะสัมผัสลูกบอล
1.4 ลักษณะปฏิบตั ิ
หลังสัมผัสลูกบอล

คนที่
1

รวม

2.การกระโดดโหม่งลูก
ฟุตบอล
2.1 ท่าทางการยืน
2.2 ลักษณะปฏิบตั ิ
ก่อนสัมผัสลูกบอล
2.3 ลักษณะปฏิบตั ิ
ขณะสัมผัสลูกบอล
2.4 ลักษณะปฏิบตั ิ
หลังสัมผัสลูกบอล

รวม

ค่า
IOC

แปล
ผล

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

5.00
5.00

1.00
1.00

ใช้ได้
ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้
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ตารางค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัดทักษะการหยุดลูกบอล,
ทักษะการเลี้ยงลูกบอล ทักษะการยืนโหม่งลูกบอล และทักษะการกระโดดโหม่งลูกบอล

คนที่
5

ผลรวม
ของ
คะแนน
(∑R)

1

5.00

ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการประเมิน

3. หยุดลูกฟุตบอล
ด้วยข้างเท้าด้านใน

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4

1

1

1

1

รวม
4. การเลี้ยงลูก
บอลด้วยด้วยหลัง
เท้า

รวม

ค่า

แปล

IOC

ผล

1.00

ใช้ได้

1.00

1

1

1

1

1

5.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

177
ตารางค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ตามหลักการการป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการประเมิน

คนที่ คนที่ คนที่ คนที่
1
2
3
4

คนที่
5

ผลรวม
ของ
คะแนน
(∑R)

ค่า

แปล

IOC

ผล

1.ด้านความพร้อม
ก่อนเริ่มกิจกรรมทาง
พลศึกษา
1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1.2 ก่อนออกกาลัง
กายผู้เรียนได้ทาการ
อบอุ่นร่างกาย

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1.3 นักเรียนเตรียม
ความพร้อมทางด้าน
จิตใจ เช่น การพูดคุย
เพื่อนร่วมทีม ยอมรับ
เพื่อนร่วมทีม

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

1.1 ผู้เรียนสามารถ
แต่งกายตามระเบียบ
เพื่อความพร้อมต่อ
การเรียน

รวม
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ตารางค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความ
ปลอดภัยในกีฬาฟุตบอล ตามหลักการการป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการประเมิน

ผลรวม
ของ
คะแนน
(∑R)

ค่า

แปล

IOC

ผล

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่ 5

2.1 ผู้เรียนไม่แสดง
กริยาหยาบคาย เช่น
การพูดว่าผู้อื่น ใช้
คาพูดที่ไม่เหมาะสม

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

2.2 ผู้เรียนมีความ
อ่อนน้อม และรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่น

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

2.3 ผู้เรียนไม่ปฏิบัติ
ทั้งการชน ดึง ขัดขา
ผลัก ทาร้าย ขณะทา
การฝึกและเล่นทีมกับ
ผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

2. ด้านการปฏิบัติตาม
กฎ กติกา การแข่งขัน

รวม
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ตารางค่า IOC ในการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสังเกตการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
ในกีฬาฟุตบอล ตามหลักการการป้องกันการบาดเจ็บในกีฬาฟุตบอล
ผู้เชี่ยวชาญ (R)
รายการประเมิน

ผลรวม
ของ
คะแนน
(∑R)

ค่า

แปล

IOC

ผล

คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่ 5

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

3.2 ผู้เรียนปฏิบัติ
ตามขั้นตอนในการ
ฝึกทักษะในกีฬา
ฟุตบอลอย่างถูกวิธี

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

3.3 ผู้เรียนสามารถ
แสดงอารมณ์ที่
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในขณะ
ทาการฝึกและเล่น
กีฬาฟุตบอล

1

1

1

1

1

5.00

1.00

ใช้ได้

1.00

ใช้ได้

3. ด้านจิตสานึก
เรื่องความปลอดภัย
ขณะปฏิบัติทักษะ
3.1 ผู้เรียนปฏิบัติ
จังหวะการเข้าหาลูก
บอล และตัดสินใจ
ได้ดี

รวม

180

ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์

ประวัต ิผ ู้เ ข ีย นวิท ย านิพนธ์

นายวิชนนท์ พูลศรี เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2536 ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาพลศึก ษา ภาควิชาพลศึกษา จากคณะ
ศึก ษาศาสตร์ มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่ อปีก ารศึก ษา 2558 และเข้าศึก ษาต่อในระดั บ
ปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิชนสุขศึกษาและพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน ครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2559

