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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ฟุตซอลเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมในหมูของประชาชนคนไทยทั่วไปเปนอยางมาก   และ

เปนกีฬาที่ไดรับความนิยมทั่วโลก เน่ืองจากฟุตซอลเปนกีฬาที่สนุกสนาน ต่ืนเตน เราใจใน ทุก ๆ
นาทีของการแขงขัน และสามารถจัดการแขงขันไดตลองทั้งป แขงขันไดกับทุกสภาพอากาศ ใน
ปจจุบันฟุตซอลไดมีการพัฒนาไปมาก  ไมวาจะเปนในดานระบบการเลน ทักษะตาง ๆ ที่ไดนํามา
ผสมผสานกันเปนกีฬาประเภททีมที่ดูแลวสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยมีกติกาเปนตัวควบคุมการ
แขงขัน (รัศมี จินดามัย. 2548:คํานํา; อางอิงมาจาก ประพันธ เปรมศรี และ ไมตรี กุลบุตร. 2548: คํา
นํา) ฟุตซอลมีการแขงขันมาต้ังแตป ค.ศ. 1930 ณ กรุงมอนเตวิโอ ประเทศอุรุกวัย เปนเกมที่ชาว
อเมริกาใตนิยมเลนกันมากโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศบราซิลซึ่งเปนชาติที่มีทักษะความสามารถ
เฉพาะตัวในการเลนฟุตซอลสูงสุดในโลกสวนในประเทศไทยน้ันไดมีการจัดการแขงขันฟุตซอลขึ้น
เปนคร้ังแรกในป พ.ศ.2540 ดวยความรวมมือของหลายๆฝาย ที่ชวยกันผลักดันกีฬาชนิดน้ีใหไดรับ
ความนิยมมากขึ้นไมว าจะเปนสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
กรุงเทพมหานครการกีฬาแหงประเทศไทยและ  เดอะมอลล กรุป จํากัด รวมกันจัดการแขงขัน
รายการ “สตาร อินดอรซอคเกอร 1997” ระหวางวันที่ 12-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ หองคอน
เวนชั่นฮอลลเดอะมอลลบางกระป กรุงเทพมหานคร    โดยมี 12 สโมสรชั้นนําจากไทยแลนดลีกเขา
รวมการแขงขัน ทีมชนะเลิศไดแก  สโมสรการทาเรือแหงประเทศไทย หลังจากน้ันกีฬา  ฟุตซอลใน
ประเทศไทยก็ไดรับความนิยมอยางมากมีการจัดการแขงขันขึ้นอีกหลายรายการ และในป พ .ศ.
2543 ก็ไดจัดการแขงขันฟุตซอลระดับมัธยมศึกษาชิงชนะเลิศแหงประเทศไทยขึ้น ในรายการ ควิก
จูเนียร ฟุตซอล ไทยแลนดแชมปเปยนชิพ 2000 คร้ังที่ 1 โดยมีการแขงขันรอบคัดเลือกในแตละภาค
ทั่วประเทศ เพื่อนําทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศมาทําการแขงขันกับทีมโรงเรียนใน
กรุงเทพมหานคร ซึ่งไดทีมที่ชนะเลิศก็คือทีมโรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (ประพันธ เปรม
ศรี และ ไมตรี กุลบุตร. 2548: 1) ตอมาประเทศไทยไดมีโอกาสเปนเจาภาพจัดการแขงขันฟุตซอ
ลชิงแชมปเอเชีย และจากการแขงขันดังกลาวประเทศไทยไดอันดับที่ 3 และไดสิทธิ์เดินทางไป
แขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกรอบสุดทาย ณ ประเทศกัวเตมาลา



2

ป พ.ศ. 2544 มีการจัดการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทั้งระดับเยาวชน
และประชาชน เชน การแขงฟุตซอล ควิก จูเนียรฟุตซอลไทยแลนด แชมปเปยนชิพ และอัมเทล ฟุต
ซอลไทยแลนดแชมปเปยนชิพ 2001 และทีมชาติไทยสามารถสรางผลงาน ชนะเลิศระดับอาเซี่ยน ที่
ประเทศมาเลเซีย และชนะเลิศระดับดิวิชั่น 2 ไทเกอรคัพ ที่ประเทศสิงคโปร

ป พ.ศ. 2545 มีการจัดการแขงขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทั้งระดับเยาวชน
และประชาชน เชน การแขงฟุตซอล ควิก จูเนียรฟุตซอลไทยแลนด แชมปเปยนชิพ และการแขงขัน
ชนะเลิศแหงประเทศไทยทีมสโมสรราชนาวีควาแชมปไปได

ป พ.ศ. 2547 ทีมชาติไทยก็สามารถควาอันดับที่ 3 ในการชิงแชมป เอเชีย ไดสิทธิเดินทาง
ไปแขงขันชิงแชมปโลกรอบสุดทายที่ประเทศไตหวัน

ฟุตซอลเปนกิจกรรมทางพลศึกษาประเภทหน่ึงที่ใชเปนกิจกรรมการออกกําลังกาย และ
ชวยสงเสริมพัฒนารางกายใหเกิดความแข็งแรง กอใหเกิดความสามัคคี ฟุตซอลจัดเปนกีฬาประเภท
ทีมซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอน  ในโรงเรียนได โดยอยูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพล
ศึกษาสอดคลองกับสาระและมาตรฐานการเรียนรูสาระที่ 3 ซึ่งมีเน้ือหาดังน้ี

สาระที่ 3: การเคลื่อนไหวการออกกําลังกาย การเลนเกมกีฬาไทย และกีฬาสากล มาตรฐาน
พ 3.1: เขาใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเลนเกมและกีฬา มาตรฐานพ 3.2: รัก
การออกกําลังกาย การเลนเกมและการเลนกีฬา ปฏิบัติเปนประจําอยางสม่ําเสมอ มีวินัย เคารพสิทธิ
กฎ กติกา มีนํ้าใจนักกีฬามีจิตวิญญาณในการแขงขัน และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา (กรม
วิชาการ. 2545: 25) โดยในปจจุบันตามโรงเรียนตางๆ ไดนําเอาฟุตซอลมาจัดการเรียนการสอน
ใหแกนักเรียนมากขึ้นโดยทางโรงเรียนสุเหราบางกะสีก็ไดนําฟุตซอลมาสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 เชนกัน นักเรียนจําเปนตองมีทักษะพื้นฐานที่ดีสามารถนําทักษะที่เรียนมาไป
ใชในการออกกําลังกายไดอยางถูกตองและนอกจากน้ีในการเรียนการสอนพลศึกษาน้ันจําเปนที่
จะตองมีการวัดและประเมินผลของผูเรียนวามีความรูเพียงใด ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาเอกสาร ตํารา
และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการสรางแบบทดสอบและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับฟุตซอล
เพื่อนําขอมูลตางๆมาใชในการสรางโปรแกรมทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานสําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6ใหมีมาตรฐานมีประโยชนตอกีฬาฟุตซอล และเพื่อพัฒนาการศึกษาและพล
ศึกษาในประเทศไทยใหมีความกาวหนาตอไปและทั้งน้ีก็ไดมีการทดสอบทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
ที่สําคัญ 4 ดาน ไดแก ทักษะการสงลูกบอลดวยขางเทาดานใน, ทักษะการสงลูกบอลดวยฝาเทา,
ทักษะการยิงประตูดวยหัวรองเทา, ทักษะการยิงประตูดวยหลังเทา ไปดวย
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วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อเปรียบเทียบผลของความแตกตางในการเตะดวยทักษะการสงลูกบอลดวยขาง

เทาดานใน ทักษะการสงลูกบอลดวยฝาเทา ทักษะการยิงประตูดวยหัวรองเทา ทักษะการยิงประตู
ดวยหลังเทา กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมภายในกลุมและระหวางกลุมทดลองและกลุม
ควบคุม

สมมติฐานการศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ในการฝกขั้นพื้นฐานในการเตะของกีฬาฟุตซอลตามที่กําหนดกลุมทดลองมี

ทักษะพื้นฐานในการเตะทั้ง 4 รูปแบบดีกวากลุมควบคุม

ขอบเขตของการศึกษา
ขอบเขตเน้ือหา
ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษา ผลของโปรแกรมการฝกขั้นพื้นฐานในการเตะของกีฬา

ฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10 -12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสีโดยทําการฝกตามโปรแกรมการฝกตาม
ตาราง เปนระยะเวลา 6 สัปดาห ( ภาคผนวก ก )

มีการทดสอบทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน มีการทดสอบทักษะกลุมเปาหมาย 4 ดาน ไดแก
1. ทักษะการสงลูกบอลดวยขางเทาดานใน
2. ทักษะการสงลูกบอลดวยฝาเทา
3. ทักษะการยิงประตูดวยหัวรองเทา
4. ทักษะการยิงประตูดวยหลังเทา
โดยมีการวัดผลทั้งกอนและหลังเขาโปรแกรมการฝก และนําผลที่ไดมาศึกษาตอไป ตาม

แบบทดสอบทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของ  ธนสิน ชูโชติ (2551). การสรางแบบทดสอบทักษะฟุต
ซอลนักเรียนชวงชั้นที่ 3

กลุมตัวอยาง
นักเรียนชาย อายุ 10-12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสีจํานวน 30 คน
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นิยามศัพทเฉพาะ
แบบทดสอบ หมายถึง เคร่ืองมือที่ใชวัดทักษะในฟุตซอลของนักเรียนที่มีความเที่ยงตรง

ความเชื่อมั่น ความเปนปรนัย
การเตะลูกฟุตซอล หมายถึง การใชเทาในการเตะ และมีวิธีในการเตะแบบอ่ืนๆ อีก เชน

การใชขางเทาดานใน ดานนอก สนเทา ปลายรองเทา และการเตะลูกวอลเลย เปนตน โดยทั่วไปใน
การเตะมีหลักอยูทั่วไปคือการใชเทาสัมผัสบอลและสงบอลไปยังเปาหมายที่ต้ังเอาไว

นักเรียน หมายถึง นักเรียนชายอายุ 10-12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสีจํานวน 30 คน
กลุมทดลอง หมายถึง กลุมที่ฝกทักษะตามโปรแกรมปกติโดยฝกทั้งเชาและเย็น
กลุมควบคุม หมายถึง กลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติในชวงเย็น

ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา
1. การศึกษาคร้ังน้ีชวยใหทราบถึงผลของผลของโปรแกรมการฝกขั้นพื้นฐานในการเตะ

ของกีฬาฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10 -12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสี
2. นักเรียนอายุ 10 -12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสี มีทักษะกีฬาฟุตซอลที่ดีขึ้น
3. เปนแนวทางใหผูสนใจในกีฬาฟุตซอลไดศึกษาคนควาใหกวางขวางยิ่งขึ้นในโอกาส

ตอไป


