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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
โปรแกรมการฝกทักษะฟุตซอลข้ันพื้นฐาน
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โปรแกรมการฝกทักษะฟุตซอลข้ันพื้นฐานนักเรียนอายุ 10 -12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสี
วันจันทร
- การอบอุนรางกายกอนการเลน (Warm up) วันละ 10 นาที การยืดเหยียดกลามเน้ือ (Stretching) วัน
ละ 5 นาที
- การเคลื่อนที่เบื้องตน

1. การทรงตัว
2. การเตรียมตัว
3. การเคลื่อนที่ทั่วไป
4. การเคลื่อนที่โดยการ กาว – ลาก – ชิด (สไลด) ไปดานขาง ทั้งซายและขวา
5. การเคลื่อนที่โดยการ กาว – ลาก – ชิด (สไลด) ไปขางหนาและขางหลัง
6. การเคลื่อนที่โดยการ กาว – ลาก – ชิด (สไลด) ไปตามจุดที่กําหนด
7. วิ่งออมหลักไปและกลับ
8. การเคลื่อนที่แบบสเต็บขาตึง
9. การเคลื่อนที่แบบสเต็บงอเงา
10. การเคลื่อนที่แบบวิ่งขามกรวย

- การทําความคุนเคยกับลูกบอล
- การเลนเปนทีม สรุปการฝก การคลายอุน (Cool down) ใชเวลาวันละ 2 นาที การยืดเหยียด
กลามเน้ือ ใชเวลา 3 นาที
วันอังคาร
- การอบอุนรางกายกอนการเลน (Warm up) วันละ 10 นาที การยืดเหยียดกลามเน้ือ (Stretching) วัน
ละ 5 นาที
- การเคลื่อนที่เบื้องตน
- การเตะและหยุดลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน
- ทักษะการเตะและหยุดลูกฟุตซอลดวยฝาเทา
- การเลนเปนทีม สรุปการฝก การคลายอุน (Cool down) ใชเวลาวันละ 2 นาที การยืดเหยียด
กลามเน้ือ ใชเวลา 3 นาที
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วันพุธ
- การอบอุนรางกายกอนการเลน (Warm up) วันละ 10 นาที การยืดเหยียดกลามเน้ือ (Stretching) วัน
ละ 5 นาที
- การเคลื่อนที่เบื้องตน
- ทักษะการเตะลูกฟุตซอลดวยหลังเทา
- การยิงประตูดวยหลังเทา
- การยิงประตูดวยหัวรองเทา
- การเลนเปนทีม สรุปการฝก การคลายอุน (Cool down) ใชเวลาวันละ 2 นาที การยืดเหยียด
กลามเน้ือ ใชเวลา 3 นาที
วันพฤหัสบดี
- การอบอุนรางกายกอนการเลน (Warm up) วันละ 10 นาที การยืดเหยียดกลามเน้ือ (Stretching) วัน
ละ 5 นาที
- การเคลื่อนที่เบื้องตน
- ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา( การคลึง )ไปดานหนา
- การเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา(การคลึง)ไปดานหลัง
- การเลนเปนทีม สรุปการฝก การคลายอุน (Cool down) ใชเวลาวันละ 2 นาที การยืดเหยียด
กลามเน้ือ ใชเวลา 3 นาที
วันศุกร
- การอบอุนรางกายกอนการเลน (Warm up) วันละ 10 นาที การยืดเหยียดกลามเน้ือ (Stretching) วัน
ละ 5 นาที
- การเคลื่อนที่เบื้องตน
- การเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทาดานในหรือดานขาง
- การเลนเปนทีม สรุปการฝก การคลายอุน (Cool down) ใชเวลาวันละ 2 นาที การยืดเหยียด
กลามเน้ือ ใชเวลา 3 นาที
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เก็บขอมูล
กอนการ
ทดลอง

สัปดาหท่ี
1

สัปดาหท่ี
2

สัปดาหท่ี
3

สัปดาหท่ี
4

สัปดาหท่ี
5

สัปดาหท่ี
6 เก็บขอมูล

หลังการ
ทดลอง

ระยะเวลาในการฝก กลุมทดลอง ฝกทั้งเชา และชวงเย็น

ระยะเวลาในการฝกกลุมควบคุมฝก เฉพาะชวงเย็น

หมายเหตุ แบบฝกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ทําตอเน่ืองกัน 6 สัปดาหติดตอกันตามวันของการ
ฝก กลุมทดลองทําการฝกเพิ่มเติมทุกเชา สวนกลุมควบคุมฝกตามปกติ
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ภาคผนวก ข

รูปแบบการฝกและรูปภาพประกอบ
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ลักษณะของการเคล่ือนที่เบ้ืองตน
การเคลื่อนที่เบื้องตน เปนการเคลื่อนที่จากที่หน่ึง ไปยังอีกที่หน่ึง โดยการใชเทากาว

ธรรมดากาววิ่งกาวกระโดด กระโดดเทาเดียว กระโดดสองเทา กระโดดเขยง กาว – ลาก – ชิด
(สไลด ) กอนการเคลื่อนที่จะตองมีการทรงตัวเพื่อการเตรียมพรอมดังน้ี

1. การทรงตัว ในการเลนกีฬาฟุตซอล จะตองทรงตัวใหดีเพื่อเปนหลักในการเคลื่อนที่แบบ
ตางๆเพราะการเลนกีฬาฟุตซอลตองใชเทาเปนหลัก ในขณะที่เตะลูกฟุตซอล หรือสงลูกฟุต
ซอลน้ันๆ จะตองใชเทาขางเดียวรับนํ้าหนักตัวไว จึงตองอาศัยความสัมพันธกับรางกายใน
การหมุนตัว บิด หรือแอนตัว ใหรางกายยืนอยูไดโดยไมลม และสามารถเคลื่อนที่ไปใน
ทิศทางที่ตองการได

2. การเตรียมตัว โดยการยืนในลักษณะทาทางที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตางๆไดทันที
2.1 ทายืน

2.1.1 ยืนดวยเทาทั้งสองขาง
2.1.2 ปลายเทาทั้งสองขางเสมอกัน หรือใหเทาใดเทาหน่ึงอยูขางหนา
2.1.3 เทาทั้งสองแยกหางกันประมาณ 1 ชวงไหล
2.1.4 นํ้าหนักตัวอยูบนเทาทั้งสอง คอนไปทางปลายเทา
2.1.5 งอเขาเล็กนอย ลําตัวโลไปขางหนา
2.1.6 กางแขนทั้งสองขางออกเล็กนอย

รูป 1 แสดงการเตรียมตัว
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3. การเคลื่อนที่ทั่วไป การเลนกีฬาฟุตซอล ผูเลนจะตองเคลื่อนที่ตลอดเวลาและเคลื่อนที่
เปลี่ยนทิศทางอยูเสมอ เชน การเดิน การวิ่ง การกระโดด การหมุนตัว การกลับตัว แต
สวนมากแลวการเคลื่อนที่กีฬาฟุตซอลจะตองใชการวิ่งระยะสั้นๆ อยางรวดเร็ว และ
คลองแคลววองไว มากกวาลักษณะอ่ืนๆ

รูป 2 แสดงการเคลื่อนที่ในลักษณะการวิ่ง

4. การเคลื่อนที่โดยการ กาว - ลาก -ชิด (สไลด) ไปดานขาง ทั้งซายและขวา

รูป 3 แสดงการเคลื่อนที่โดยการ กาว - ลาก - ชิด (สไลด) ไปดานขาง ทั้งซายและขวา
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5. การเคลื่อนที่โดยการ กาว – ลาก – ชิด (สไลด) ไปขางหนาและขางหลัง

รูป 4 แสดงการเคลื่อนที่โดยการ กาว – ลาก – ชิด (สไลด) ไปขางหนาและขางหลัง

6. การเคลื่อนที่โดยการ กาว - ลาก - ชิด (สไลด) ไปตามจุดที่กําหนด

รูป 5 แสดงการเคลื่อนที่โดยการ กาว - ลาก - ชิด (สไลด) ไปตามจุดที่กําหนด
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7. วิ่งออมหลักไปและกลับ 5 หลัก (ซิกแซก)

รูป 6 แสดงการเคลื่อนที่โดยการวิ่งออมหลักไปและกลับ 5 หลัก (ซิกแซก)

8. การเคลื่อนที่แบบสเต็บขาตึง

รูป 7 แสดงการเคลื่อนที่โดยการเคลื่อนที่แบบสเต็บขาตึง
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9. การเคลื่อนที่แบบสเต็บงอเขา

รูป 8 แสดงการเคลื่อนที่แบบสเต็บงอเขา

10. การเคลื่อนที่แบบวิ่งขามกรวย

รูป 9 แสดงการเคลื่อนที่แบบวิ่งขามกรวย
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การสรางความคุนเคยกับลูกฟุตซอล
การสรางความคุนเคยกับลูกฟุตซอล เปนทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอยางหน่ึง และมี

ความจําเปนอยางยิ่ง สําหรับผูเลนใหม การที่จะเลนกีฬาฟุตซอลใหไดดี จะตองสามารถครอบครอง
ลูกฟุตซอลใหเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ตองการไดอยางคลองแคลววองไว ดวยคุณสมบัติของลูกฟุต
ซอลที่มีรูปทรงกลมและมีขนาดเล็ก ทําใหลูกฟุตซอลมีความยืดหยุนในตัวของมันสูง การไดสัมผัส
กับลูกฟุตซอลบอยๆ จะทําใหสามารถบังคับและครอบครองลูกฟุตซอลไดดี มีวิธีการสราง
ความคุนเคยกับลูกฟุตซอล ดังน้ี

รูป 10 แสดงการยืนคลึงลูกฟุตซอลไป-มา

รูป 11 แสดงการใชฝาเทาดันหรือไสลูกฟุตซอลไปขางหนาและหยุดแลวดันตอ
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รูป 12 แสดงการยืนใชฝาเทาคลึงลูกฟุตซอลดวยซายและขวา

รูป 13 แสดงการเดาะบอลดวยเขาอยูกับที่
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รูป 14 แสดงการโหมงบอลอยูกับที่

รูป 15 แสดงการเดาะบอลอยูกับที่
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รูป 16 แสดงการเดาะบอลแบบเคลื่อนที่

การเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน
หรืออีกอยางหน่ึงเรียกวา ลูกแป โดยใชสวนของขางเทาดานในเตะลูกฟุตซอล เปนการเตะ

ขั้นพื้นฐานที่งาย เปนการเตะสงที่มีความแมนยํา รวดเร็วและเตะไดทุกโอกาส แตตองเปนระยะสั้นๆ
ใกล ๆ

วิธีการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน
1. วางเทาที่ไมไดเตะใหไดระดับเดียวกับลูกฟุตซอล ปลายเทาชี้ไปในทิศทางที่ตองการ
2. แบะเทาขางที่จะใชเตะใหปลายเทาหันออกจากตัว เปนมุมฉากกับเทาอีกดานหน่ึง ยอ

เขาแบะออกดานนอกเล็กนอย
3. เหวี่ยงเทาที่จะเตะแคสะโพก โดยใชแรงเหวี่ยงจากสะโพก แขนทั้งสองขางเหวี่ยง

เปนธรรมชาติตามจังหวะเทา ยอเขาที่ไมไดเตะลงเล็กนอย โนมตัวไปขางหนา
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รูป 17 แสดงการวางเทาในการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน

4. กอนเตะใหเหวี่ยงเทาไปดานหลังตรงๆ ใหสวนกลางเทาดานใน (บริเวณสวนเวาใต
ตาตุมลงไป) ถูกหรือสัมผัสตรงกึ่งกลางหรือสวนตางๆ ของลูกฟุตซอล ตามทิศทางที่
ตองการ เตะสงลูกใหแรงโดยใชแรงสงจากสะโพกเปนจุดหมุน

5. เมื่อเตะลูกฟุตซอล ใหสงเทาตามทิศทางของลูกฟุตซอล ที่ถูกเตะออกไป

รูป 18 แสดงการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน
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การเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา
การเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา มีลักษณะเหมือนการถีบหรือการยัน สงในระยะใกลๆ

กระชั้นชิด เชน การสงใหเพื่อนยิงประตู นิยมใชกันมากในการเลนกีฬาฟุตซอล
วิธีการการเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา

1. วางเทาใดเทาหน่ึงเปนหลัก หางจากลูกฟุตซอล ประมาณ 1 ฟุต ใชเทาอีกขางหน่ึง
แตะบนลูกฟุตซอลใหปลายเทาต้ังขึ้น

2. ล็อคขอเทา ยอเขา และเหยียดออกถีบหรือยันลูกฟุตซอลไปตามทิศทางที่ตองการ

รูป 19 แสดงการเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา

การฝกปฏิบัติการเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา
การฝกปฏิบัติการเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา มีวิธีการฝก ดังน้ี

1. ใหแตละกลุมเขาแถวตอนลึก 2 แถว ๆ ละเทา ๆ กัน หันหนาเขาหากัน หางกัน
ประมาณ 3 เมตร ลูกฟุตซอล 1 ลูก โดยกําหนดใหเปนแถว A และแถว B

2. ใหหัวแถว A ที่มีลูกฟุตซอล เตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา สงไปใหหัวแถว B แลววิ่ง
ไปตอทายแถว B คนหัวแถว B รับลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน และเตะดวยฝา
เทา สงกลับไปใหแถว Aและวิ่งไปตอทายแถว A คนตอไปของแตละแถวก็ขยับ
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ขึ้นมาแทนหัวแถวและปฏิบัติเชนเดียวกันกับหัวแถวที่ปฏิบัติไปแลว ปฏิบัติคน
ละ 10 คร้ังทุกคน

รูป 20 แสดงการฝกปฏิบัติการเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทา

การเตะลูกฟุตซอลดวยหลังเทา
ผูเลนที่จะเตะลูกฟุตซอลจะตองใชบริเณหลังเทาในการกระทบลูกฟุตซอล การเตะลูกหลัง

เทาสวนมากจะใชในการยิงประตู เพราะเปนลูกที่เร็วและแรง มี 2 ลักษณะ ดังน้ี
1. การเตะลูกเรียดดวยหลังเทา

1.1 ยืนใหตรงกับลูกฟุตซอล (อยูทางดานหลังของลูกฟุตซอล)
1.2 สายตามองไปที่ลูกฟุตซอล
1.3 เทาที่เปนเทาหลัก คือเทาที่ตรงกันขามกับเทาที่จะใชเตะ เชน ถาถนัดเทา

ซายก็จะวางเทาขวาเปนหลัก แตถาถนัดเทาขวา ก็จะวางเทาซายเปนหลัก
ใหวางเทาหลักขนานกับลูกฟุตซอลและมีระยะหางจากลูกฟุตซอล
ประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร หรือ ประมาณ 1 ฝามือเขางอเล็กนอย

1.4 แขนทั้งสองกางออกตามธรรมชาติ
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1.5 เทาที่เตะลูกฟุตซอล ใชแรงเหวี่ยงจากสะโพกใหตอเน่ืองพรอมสบัดขอ
เทา ใหหลังเทาสัมผัส กึ่งกลางลูกฟุตซอล

1.6 เมื่อหลังเทากระทบลูกฟุตซอล ใหสงเทาตามอยาเกร็ง

รูป 21 แสดงการฝกการเตะลูกเรียดดวยหลังเทา

2. การเตะลูกฟุตซอลดวยหัวรองเทา
2.1 ตามองลูก วางเทาหลักใหอยูในระดับตํ่ากวาลูก
2.2 ใชหัวรองเทาเตะตรงกึ่งกลางของลูก โดยไมจําเปนตองเหวี่ยงขาไป

ดานหลังมากนัก
2.3 เกร็งขอเทาและปลายเทาไมใหสะบัดเวลาสัมผัสบอล ลูกน้ีนิยมใชในการ

ยิงประตูในสถานการณที่คับขัน มีพื้นที่นอย และไมสามารถเหวี่ยงขาไป
ดานหลังมากนัก ลักษณะของลูกจะเคลื่อนที่เร็วและแรงยากแกการ
ปองกันของฝายตรงขาม
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รูป 22 แสดงการฝกการเตะลูกฟุตซอลดวยหัวรองเทา

วิธีการฝกเตะลูกฟุตซอลดวยหลังเทา
1. ใหแตละกลุมเขาแถวตอนลึก 2 แถว ๆ ละเทา ๆ กัน หันหนาเขาหากัน หางกันประมาณ

5 เมตร ลูกฟุตซอล 1 ลูก โดยกําหนดใหเปนแถว A และแถว B
2. ใหหัวแถว A ที่มีลูกฟุตซอล เตะลูกฟุตซอลดวยหลังเทา สงไปใหหัวแถว B แลววิ่งไป

ตอทายแถว B คนหัวแถว B รับลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานในหรือฝาเทา และเตะดวย
หลังเทา สงกลับไปใหแถว A และวิ่งไปตอทายแถว A คนตอไปของแตละแถวก็ขยับ
ขึ้นมาแทนหัวแถวและปฏิบัติเชนเดียวกันกับหัวแถวที่ปฏิบัติไปแลว ปฏิบัติคนละ 10
คร้ัง



53

รูป 23 แสดงการฝกการเตะลูกฟุตซอลดวยหลังเทา

การหยุดลูกฟุตซอล
1. การหยุดลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน

การหยุดลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน เปนการใชเทาดานใน บังคับลูกฟุตซอลที่
เคลื่อนที่ในลักษณะตางๆใหหยุดอยูกับเทา และตองผอนแรงรับเพื่อใหลูกฟุตซอลหยุด
น่ิง

2. การหยุดลูกฟุตซอลที่กลิ้งมากับพื้น( ลูกเรียด ) ดวยขางเทาดานใน มีวิธีดังน้ี
2.1 หนัหนาเขาหาลูกฟุตซอลที่กลิ้งมากับพื้น (ลูกเรียด)
2.2 สายตามองที่ลูกฟุตซอล วางเทาใดเทาหน่ึงลงบนพื้นใหปลายเทาชี้ไปขางหนา

ยกเทาอีกขางขึ้นสูงจากพื้นเล็กนอย หันปลายเทาออกไปขางนอก
2.3 ขณะที่ลูกฟุตซอลเคลื่อนที่เขามาใกลในระยะที่จะหยุดไดแลว ใหยกเทาที่จะ

หยุดออกไปรับลูกฟุตซอล โดยใหเทาอยูบริเวณสวนกลางหรือเหนือ
สวนกลางของลูกฟุตซอล เล็กนอย

2.4 เมื่อลูกฟุตซอลถูกหรือสัมผัสกับเทาดานในใหผอนแรงดวยการดึงเทากลับมา
ขางหลัง เพื่อผอนตามความแรงของลูกโดยเร็ว พรอมกับโนมตัวไปขางหนา
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รูป 24 แสดงการฝกการหยุดลูกฟุตซอลที่กลิ้งมากับพื้น( ลูกเรียด) ดวยขางเทาดานใน

การฝกปฏิบัติการหยุดลูกฟุตซอลท่ีกลิ้งมากับพื้น ( ลูกเรียด )ดวยขางเทาดานใน
1. ใหนักเรียนเขาแถวเปนวงกลม หัวหนาหมูยืนอยูกลางวงกลมถือลูกฟุตซอลและสงดวย

มือ โดยการกลิ้งลูกฟุตซอล ไปใหคนที่ยืนอยูรอบวง ซึ่งคอยหาจังหวะรับลูกฟุตซอล
ดวยขางเทาดานใน (การหาจังหวะคือ การขยับเทารอ) ฝกปฏิบัติคนละ 10 คร้ังทุกคน

รูป 25 แสดงการฝกปฏิบัติการหยุดลูกฟุตซอลที่กลิ้งมากับพื้น ( ลูกเรียด )ดวยขางเทาดานใน
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การฝกปฏิบัติการเตะและหยุดลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน มีวิธีการฝกดังน้ี
1. ใหแตละกลุมเขาแถวตอนลึก 2 แถว ๆ ละเทา ๆ กัน หันหนาเขาหากัน หางกันประมาณ

5 เมตร ลูกฟุตซอล 1 ลูก โดยกําหนดใหเปนแถว A และแถว B
2. ใหหัวแถว A ที่มีลูกฟุตซอล เตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน สงไปใหหัวแถว B แลว

วิ่งไปตอทายแถว B คนหัวแถว B รับลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน และเตะดวยขางเทา
ดานใน สงกลับไปใหแถว A และวิ่งไปตอทายแถว A คนตอไปของแตละแถวก็ขยับ
ขึ้นมาแทนหัวแถวและปฏิบัติเชนเดียวกันกับหัวแถวที่ปฏิบัติไปแลว ปฏิบัติคนละ 10
คร้ัง

รูป 26 แสดงการฝกปฏิบัติการเตะและหยุดลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน
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การหยุดลูกฟุตซอลท่ีกลิ้งมากับพื้น( ลูกเรียด ) ดวยฝาเทา มีวิธีดังน้ี
1. หันหนาเขาหาลูกฟุตซอลที่กลิ้งมากับพื้น (ลูกเรียด)
2. สายตามองที่ลูกฟุตซอล วางเทาใดเทาหน่ึงลงบนพื้นใหปลายเทาชี้ไปขางหนา หรือ

ดานขางเปดปลายเทาอีกขาง ทํามุม 30 – 45 องศา ยกสูงจากพื้นเล็กนอย
3. ขณะที่ลูกฟุตซอลเคลื่อนที่เขามาใกลในระยะที่จะหยุดไดแลว ใชฝาเทาที่จะหยุดออกไป

รับลูกฟุตซอล โดยใหฝาเทาอยู เหนือสวนกลางของลูกฟุตซอล
4. เมื่อลูกฟุตซอลถูกหรือสัมผัสกับฝาเทา ใหล็อคขอเทา ยืดหยุนที่ขอตอสะโพก เมื่อรับลูก

ฟุตซอลแลวใหไสลูกฟุตซอลไปดานหนาหรือดานขาง

รูป 27 แสดงการหยุดลูกฟุตซอลที่กลิ้งมากับพื้น(ลูกเรียด) ดวยฝาเทา
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การฝกปฏิบัติการ หยุดลูกฟุตซอลท่ีกลิ้งมากับพื้น ( ลูกเรียด) ดวยฝาเทา มีวิธีการฝกดังน้ี
1. ใหแตละกลุมเขาแถวตอนลึก 2 แถว ๆ ละเทา ๆ กัน หันหนาเขาหากัน หางกันประมาณ

5 เมตร ลูกฟุตซอล 1 ลูก โดยกําหนดใหเปนแถว A และแถว B
2. ใหหัวแถว A ที่มีลูกฟุตซอล เตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน สงไปใหหัวแถว B แลว

วิ่งไปตอทายแถว B คนหัวแถว B รับลูกฟุตซอลดวยฝาเทา และเตะดวยขางเทาดานใน
สงกลับไปใหแถว A และวิ่งไปตอทายแถว A คนตอไปของแตละแถวก็ขยับขึ้นมาแทน
หัวแถวและปฏิบัติเชนเดียวกันกับหัวแถวที่ปฏิบัติไปแลว ปฏิบัติคนละ 10 คร้ัง

รูป 28 แสดงการฝกปฏิบัติการหยุดลูกฟุตซอลที่กลิ้งมากับพื้น (ลูกเรียด) ดวยฝาเทา
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การยิงประตูดวยหลังเทา
การยิงประตูดวยหลังเทา เปนทักษะการยิงประตูที่ทั้งหนัก ทั้งแรงและเร็ว สรางปญหา

ใหกับผูรักษาประตูเปนอยางมาก ซึ่งจะตองฝกใหเกิดความชํานาญ รวดเร็ว และคลองแคลว วองไว
การยิงประตูตองฝกใหยิงประตูไดทั้งเทาซายและเทาขวา เพื่อหลอกใหคูตอสูหลงทาง

วิธีการฝกยิงประตูดวยหลังเทา
การยิงประตูดวยหลังเทาใหมีความแมนยํา มีวิธีการฝก ดังน้ี

1. ใหนักเรียนเขาแถวตอนลึกหน่ึงแถว ยืนหันหนาเขาหาประตูต้ังลูกฟุตซอลหางจาก
ประตู 5 เมตร

2. ใหหัวแถววิ่งเขาหาลูกฟุตซอล ยิงประตูดวยหลังเทา แลววิ่งออกไปดานใดดาน
หน่ึงตามที่กําหนด เพื่อไปตอทายแถวตัวเอง ฝกปฏิบัติตอๆกันไปคนละประมาณ
10 คร้ัง

รูป 29 แสดงวิธีการฝกยิงประตูดวยหลังเทา
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การยิงประตูดวยหัวรองเทา ( ลูกฉีดยา ลูกจิ้ม ลูกแทง)
การยิงประตูดวยหัวรองเทา ( ลูกฉีดยา ลูกจ้ิม ลูกแทง ) เปนทักษะการยิงประตูที่แรงและ

เร็วมาก ผูรักษาประตูเดาทางยาก สรางปญหาใหกับผูรักษาประตูเปนอยางมาก ซึ่งจะตองฝกใหเกิด
ความชํานาญ รวดเร็วและคลองแคลว วองไว นิยมใชมากที่สุดในการยิงประตู การยิงประตูตองฝก
ใหยิงประตูไดทั้งเทาซายและเทาขวา เพื่อหลอกใหผูรักษาประตูหลงทาง

การเตะลูกฟุตซอลดวยหัวรองเทา (ลูกฉีดยา ลูกจ้ิม ลูกแทง) เพื่อยิงประตู มีวิธีการปฏิบัติ
ดังน้ี

1. ยืนใหตรงกับลูกฟุตซอล
2. เทาที่ยืนเปนเทาหลัก หาจากลูกฟุตซอลประมาณ 1 ฟุต ปลายเทาชี้ตรงไปที่ลูกฟุต

ซอล
3. สายตามองไปที่ลูกฟุตซอล
4. ใชหัวรองเทาเตะกระทบตรงกลางลูกฟุตซอล ดวยการล็อคขอเทาและหัวเขา

รูป 30 แสดงการเตะลูกฟุตซอลดวยหัวรองเทา (ลูกฉีดยา ลูกจ้ิม ลูกแทง)
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วิธีการฝกยิงประตูดวยหัวรองเทา ( ลูกฉีดยา ลูกจิ้ม ลูกแทง )ใหมีความแมนยํา มีวิธีการฝก ดังน้ี
1. ใหนักเรียนเขาแถวตอนลึก ยืนหันหนาเขาหาประตู ต้ังลูกฟุตซอลหางจาก ประตู 5 เมตร
2. ใหหัวแถววิ่งเขาหาลูกฟุตซอล ยิงประตูดวยหัวรองเทา ( ลูกฉีดยา ลูกจ้ิม ลูกแทง ) แลววิ่ง

ออกไปดานใดดานหน่ึงตามที่กําหนด เพื่อไปตอทายแถวตัวเอง ฝกปฏิบัติตอๆกันไปคน
ละประมาณ10 คร้ัง

รูป 31 แสดงวิธีการฝกยิงประตูดวยหัวรองเทา (ลูกฉีดยา ลูกจ้ิม ลูกแทง)

ลักษณะของการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา( การคลึง )ไปดานหนาและถอยหลัง
การเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา (การคลึง)ไปดานหนาและถอยหลัง เปนการเลี้ยงลูกฟุตซอล

เคลื่อนที่จากที่หน่ึง ไปยังอีกที่หน่ึงโดยการใชฝาเทา (การคลึง) การใชฝาเทาเลี้ยงลูกฟุตซอล จะ
สามารถเลี้ยงลูกฟุตซอลไดดี เพราะลูกฟุตซอลมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่ไดเร็ว อีกทั้งสนามยังมีขนาด
เล็กอีกดวย

วิธีการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา (การคลึง) ไปดานหนา
1. ใชเทาขางที่เหยียบลูกฟุตซอลพาลูกฟุตซอล เคลื่อนที่ไปขางหนา โดยใชฝาเทา

สัมผัสลูกฟุตซอลเบาๆ ขณะที่เคลื่อนที่ไปลูกฟุตซอลตองอยูใกลกับเทาตลอด
และ สวนตางๆของรางกายตองไมเกร็ง
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2. ขณะที่เทาขางหน่ึงเลี้ยงลูกฟุตซอล(การคลึง)ไปน้ัน เทาขางที่เปนหลักตองขยับ
ตาม เพื่อการทรงตัวยืนอยูไดไมเสียหลักลม

รูป 32 แสดงวิธีการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา (การคลึง) ไปดานหนา

วิธีการฝกการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา( การคลึง )ไปดานหนา มีวิธีการฝก ดังน้ี
1. ใหแตละกลุมเขาแถวตอนลึก 2 แถวๆละเทาๆกัน หันหนาเขาหากัน หางกันประมาณ 10

เมตร โดยกําหนด จุดให 3 จุด และลูกฟุตซอล 2 ลูก
2. ใหหัวแถวแตละแถวที่มีลูกฟุตซอลเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา(การคลึง)ไปขางหนาโดย

ปฏิบัติพรอมกัน เมื่อเลี้ยงลูกฟุตซอล มาถึงจุดกึ่งกลางใหหยุดลูกฟุตซอลไวทั้งสองคน
และใหแตละคนวิ่งออมหลังไปเลี้ยงลูกฟุตซอลของเพื่อนที่หยุดไวกลับไปยังแถวตัวเอง
พอใกลถึงแถวใหเตะ ลูกฟุตซอลสงเพื่อนคนตอไป แลววิ่งไปตอทายแถวตัวเอง
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รูป 33 แสดงวิธีการฝกการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา (การคลึง)ไปดานหนา

วิธีการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา (การคลึง) ถอยหลัง
1. ใชเทาขางที่เหยียบลูกฟุตซอลดึงลูกฟุตซอล และเคลื่อนที่ถอยหลัง โดยใชฝาเทาสัมผัส

ลูกฟุตซอลเบาๆ ขณะที่เคลื่อนที่ไปลูกฟุตซอลตองอยูใกลกับเทาตลอด และ สวนตางๆ
ของรางกายตองไมเกร็ง

2. ขณะที่เทาขางหน่ึงเลี้ยงลูกฟุตซอล(การคลึง)ไปน้ัน เทาขางที่เปนหลักตองขยับตาม เพื่อ
การทรงตัวยืนอยูไดไมเสียหลักลม

รูป 34 แสดงวิธีการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา (การคลึง) ถอยหลัง
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วิธีการฝกการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา( การคลึง )ถอยหลัง มีวิธีการฝก ดังน้ี
1. ใหแตละกลุมเขาแถวตอนลึก 2 แถวๆละเทาๆกัน หันหนาเขาหากัน หางกันประมาณ 10

เมตร โดยกําหนด จุดให 3 จุด และลูกฟุตซอล 2 ลูก
2. ใหหัวแถวแตละแถวที่มีลูกฟุตซอลเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา(การคลึง)ถอยหลังโดย

ปฏิบัติพรอมกัน เมื่อเลี้ยงลูกฟุตซอลมาถึงจุดกึ่งกลางใหหยุดลูกฟุตซอลไวทั้งสองคน
และใหแตละคนวิ่งออมหลังไปเลี้ยงลูกฟุตซอลของเพื่อนที่หยุดไวถอยหลังกลับไปยัง
แถวตัวเอง พอใกลถึงแถวใหหันหลังกลับเตะ ลูกฟุตซอลสงเพื่อนคนตอไป แลววิ่งไป
ตอทายแถวตัวเอง

รูป 35 แสดงวิธีการฝกการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา (การคลึง)ถอยหลัง



64

ลักษณะของการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทาดานในหรือดานขาง
การเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ดานในหรือดานขาง เปนการเลี้ยงลูกฟุตซอลเคลื่อนที่จากที่

หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึงโดยการใชฝาเทาดานในหรือดานขาง การใชฝาเทาเลี้ยงลูกฟุตซอล จะสามารถ
บังคับลูกฟุตซอลไดดีที่สุด และการเลี้ยงลูกฟุตซอลในลักษณะน้ีจะนิยมมากที่สุด

วิธีการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ดานในหรือดานขาง
1. ใชฝาเทาดานในหรือดานขางที่เหยียบลูกฟุตซอลพาลูกฟุตซอล เคลื่อนที่ไป

ดานขางซายหรือขวา โดยใชฝาเทาสัมผัสลูกฟุตซอลเบาๆ ถายนํ้าหนักมายังเทา
หลัก ขณะที่เคลื่อนที่ไปลูกฟุตซอลตอง อยูใกลกับเทาตลอด และ สวนตางๆ
ของรางกายตองไมเกร็ง

2. ขณะที่ฝาเทาขางหน่ึงเลี้ยงลูกฟุตซอล ไปน้ัน เทาขางที่เปนหลักตองขยับตาม
เพื่อการทรงตัวยืนอยูไดไมเสียหลักลม

รูป 36 แสดงวิธีการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ดานในหรือดานขาง
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วิธีการฝกการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทาดานในหรือดานขาง มีวิธีการฝก ดังน้ี
1. ให จับคู หันดานขางเขาหากัน เหยียดมือขางที่ชนกันยกขึ้นจับกันไว คนที่มีลูกฟุต

ซอลใชฝาเทาดานนอกเหยียบไว ดันเทาที่มีลูกฟุตซอลไปดานขางใหตึงพอประมาณ
2. ใหคนที่ไมมีลูกฟุตซอล พยายามใชเทาดานในแยแยงลูกฟุตซอล
3. สวนคนที่มีลูกฟุตซอลใหใชสวนลําตัวบังไวและใชฝาเทาดานในหรือดานขางเลี้ยง

ลูกฟุตซอล ไปดานขาง เปนลักษณะวงกลม

รูป 37 แสดงวิธีการฝกการเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทาดานในหรือดานขาง
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ภาคผนวก ค
แบบทดสอบ
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แบบทดสอบการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานในและฝาเทากระทบผนัง

จุดประสงค เพื่อวัดความแมนยําในการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานในและฝาเทากระทบผนัง
อุปกรณ 1. ลูกฟุตซอล จํานวน 5 ลูก

2. นาฬิกาจับเวลา จํานวน 1 เรือน
3. ใบบันทึกคะแนน จํานวน 1 ใบ
4. เทปวัดระยะ จํานวน 1 อัน
5. ชอรคหรือเทปกาว จํานวน 1 กลองหรือ 1 มวน
6. ผนัง สูง 1.5 ฟุต กวาง 3 ฟุต

สถานท่ีทดสอบ สนามพื้นแข็ง ขนาดกวางประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร
วิธีการทดสอบ

ใหผูเขารับการทดสอบยืนอยูหลังเสนเร่ิมหางจากผนัง 2 เมตรพรอมลูกฟุตซอล เมื่อผู
ควบคุมการทดสอบใหสัญญาณเร่ิม ใหผูเขารับการทดสอบเตะลูกฟุตซอลกระทบผนังใหกระดอน
ออกมาหลังเสนเร่ิม กอนจะเตะลูกฟุตซอลกลับเขาไปอีก โดยใหเตะเขาเปามากที่สุดภายในเวลา 45
วินาที กรณีที่ลูกฟุตซอลเสียการควบคุมใหใชลูกฟุตซอลที่สํารองไว และถาลูกฟุตซอลกระทบเสน
ขอบของเปา ใหนับคะแนน โดยทําการทดสอบ 2 รอบ
การใหคะแนน ใหคิดคะแนนจากจํานวนคร้ังที่ดีที่สุดจากการทดสอบ 2 รอบ
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รูป 38 แสดงภาพประกอบแบบทดสอบการเตะลูกฟุตซอลกระทบผนัง

แบบทดสอบการยิงประตูฟุตซอลแบบหัวรองเทาและหลังเทา
จุดประสงค เพื่อวัดความสามารถในการยิงประตูฟุตซอลแบบหัวรองเทาและหลังเทา
อุปกรณ 1. ลูกฟุตซอล จํานวน 10 ลูก

2. นาฬิกา จํานวน 1 เรือน
3. ใบบันทึกคะแนน จํานวน 1 ใบ
4. เทปวัดระยะ จํานวน 1 อัน
5. กําแพงขนาดกวาง 3 เมตร สูง 2 เมตร

สถานท่ีทดสอบ สนามพื้นแข็ง ขนาดกวางประมาณ 15 เมตร ยาวประมาณ 25 เมตร
วิธีการทดสอบ

ใหผูเขารับการทดสอบยืนอยูในวงกลมรัศมี 50 เซนติเมตร ซึ่งหางจากกําแพง 8 เมตรพรอม
ลูกฟุตซอล เมื่อผูควบคุมการทดสอบใหสัญญาณโดยเร่ิม ใหผูเขารับการทดสอบใชเทาเลี้ยงลูกฟุต
ซอลออมกรวยดังรูป จากน้ันใหยิงลูกฟุตซอลในขณะที่ลูกฟุตซอลยังอยูในวงกลม ใหเขาไปในเปาที่
กําหนดคะแนนไว โดยใหยิงประตูจํานวน 10 ลูก ใหไดมากที่สุดและเร็วที่สุด กรณีที่ลูกฟุตซอลกระ
ทบเสนขอบของเปาใหนับคะแนนขางมาก ทําการทดสอบ 1 รอบ
การใหคะแนน คิดคะแนนจากผลรวมของคะแนนและเวลาที่ใชในการเตะ 10 คร้ัง
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รูป 39 แสดงภาพประกอบแบบทดสอบการยิงประตูฟุตซอล
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ภาคผนวก ง
ใบบันทึกผลทดสอบ
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ใบบันทึกผลการทดสอบ

ชื่อ.........................................นามสกุล....................................................ชั้น............................

อายุ...........................ป นํ้าหนัก......................... .กก. สวนสูง...........................ซม.

แบบทดสอบ กอนการฝก หลังการฝก
คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2

การเตะลูกฟุตซอล
ดวยขางเทาดานใน
ฝาเทากระทบผนัง

จํานวนคร้ังท่ีดี
ท่ีสุด
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ใบบันทึกผลการทดสอบ

ชื่อ.........................................นามสกุล....................................................ชั้น............................

อายุ...........................ป นํ้าหนัก......................... .กก. สวนสูง...........................ซม.

แบบทดสอบการยิงประตูฟุตซอลแบบหัวรองเทา
กอนการทดสอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวมคะแนน ......................คะแนน
หลังการทดสอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวมคะแนน ......................คะแนน

แบบทดสอบการยิงประตูฟุตซอลแบบหลังเทา
กอนการทดสอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวมคะแนน ......................คะแนน
หลังการทดสอบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

รวมคะแนน ......................คะแนน



73

ภาคผนวก จ
ขอมูลทั่วไปของนักกีฬาฟุตซอลรุนอายุ 10 – 12 ป  โรงเรียนสุเหราบางกะสี
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ขอมูลท่ัวไปของนักกีฬาฟุตซอลรุนอายุ 10 – 12 ป  โรงเรียนสุเหราบางกะสี
ตาราง 6 แสดงขอมูลทั่วไปของนักกีฬาฟุตซอลรุนอายุ 10 – 12 ป  โรงเรียนสุเหราบางกะสี

ลําดับท่ี
(N)

อายุ
( ป )

น้ําหนัก
( กิโลกรัม )

สวนสูง
( เซนติเมตร )

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

12
11
12
12
10
11
12
11
12
11
12
12
10
11
12
12
11
11
11
11
12
11
12
11
11
11
11
11
12
11

36
38
53
32
29
41
59
36
30
75
39
35
30
34
40
39
37
30
41
35
28
32
35
50
40
39
30
34
55
29

139
147
147
147
135
153
149
148
136
163
144
144
142
145
151
135
151
146
136
141
134
137
150
152
149
144
145
146
147
136
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ-สกุล นายบูชิต สอนอุน
วัน เดือน ป เกิด 20 พฤศจิกายน 2525
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537 ประถมศึกษาโรงเรียนอนุบาลแพร จังหวัดแพร
พ.ศ. 2543 มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร
พ.ศ. 2546 ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.พลศึกษา)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2548 ครูสุขศึกษาพลศึกษา โรงเรียนเจริญศิลป

อําเภอเมือง จังหวัดแพร
พ.ศ. 2552 เจาหนาที่ธุรการ โรงเรียนบานรองเข็มวิทยาคาร

อําเภอรองกวาง  จังหวัดแพร
พ.ศ. 2552-ปจจุบัน ขาราชการครู ตําแหนงครูสุขศึกษาพลศึกษา

โรงเรียนสุเหราบางกะสี อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ


