
บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังน้ี

1.ประวัติฟุตซอล
2.ทักษะเบื้องตนในฟุตซอล
3.การทํางานแบบทักษะและการเรียนรู ( Skill Performance and Learning )
4.งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ประวัติฟุตซอล ประพันธ เปรมศรี และ ไมตรี กุลบุตร. (2548)
เมื่อเร่ิมเขาสูชวงฤดูหนาวประเทศในทวีปตาง ๆ ทั่วโลก จะประสบกับปญหาหิมะตก และ

สภาพอากาศที่แยมากทําใหไมสามารถจัดการแขงขันกีฬากลางแจงตาง ๆ ได รวมทั้งกีฬาฟุตบอล
ดวยจึงถือเปนชวงสิ้นสุดฤดูกาลแขงขัน แตเน่ืองจากฤดูหนาวมีระยะเวลาที่ยาวนาน และสภาพ
อากาศกลางแจงไมเอ้ืออํานวยตอการเลนกีฬาฟุตบอล จึงเปนปจจัย ที่ทําใหคนหันมาเลนกีฬาในรม
แทน และน่ีคือที่มาของกีฬาฟุตบอลในรม 5 คน หรือที่เรียกวา “ฟุตซอล” (FUTSAL)ฟุตซอลมีการ
แขงขันมาต้ังแต ป ค.ศ. 1930 ณ กรุงมอนเตวิเดโอ ประเทศอุรุกวัย เปนเกมที่ชาวอเมริกาใต นิยมเลน
กันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศบราซิล ซึ่งเปนชาติที่มีทักษะความสามารถเฉพาะตัวในการ
เลนฟุตบอลสูงสุดในโลก ดวยลีลาอันเราใจจากนักเตะชื่อกองโลก อยางเปเล , โซเครติส, จูเนียร
หรือซิโก ซึ่งตางเคยเขาแขงขันฟุตซอลมาแลวทั้งสิ้นการแขงขันฟุตซอลในระดับนานาชาติ

ค.ศ. 1965 จัดการแขงขันคร้ังแรกขึ้น ในทวีปอเมริกาใต ประเทศปารากวัย ควาแชมปทวีป
อเมริกาใต

ค.ศ. 1979 มีการแขงขันชิงแชมปในทวีปอเมริกาใต อีก 6 คร้ัง โดยนักเตะแซมบาประเทศ
บราซิลควาแชมปไปไดหมดทุกคร้ัง

ค.ศ. 1980 และ ค.ศ. 1984 มีการแขงขันแพนอเมริกาคัพ โดยนักเตะแซมบา ประเทศบราซิล
ควาแชมปไปไดทั้งสองคร้ัง

ค.ศ. 1982 มีการแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) เปนคร้ังแรก ณ กรุงเซาเปาโล
ประเทศบราซิล และแชมปในปน้ีคือเจาถิ่นประเทศบราซิล
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ค.ศ. 1985 มีการแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) คร้ังที่ 2 ณ ประเทศสเปนและ
ประเทศบราซิล ควาแชมปไปได

ค.ศ. 1988 มีการแขงขันชิงแชมปโลก (อยางไมเปนทางการ) คร้ังที่ 3 ณ ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศบราซิล เสียแชมปใหแกประเทศปารากวัยเปนคร้ังแรก

ค.ศ. 1989 ตอมาสหพันธฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) ไดเขามาดูแลการแขงขันชิงแชมปโลก
เปนคร้ังแรก ซึ่งจัดการแขงขัน ณ ประเทศฮอลแลนด และประเทศบราซิลยังครองความเปนแชมป
รองแชมปประเทศสเปน อันดับที่สามไดแกประเทศรัสเซีย

ค.ศ. 1992 มีการจัดการแขงขันชิงแชมปโลกคร้ังที่ 2 ณ ประเทศฮองกง และประเทศบราซิล
ยังครองความเปนแชมป รองแชมปประเทศสหรัฐอเมริกา อันดับที่สามประเทศสเปน

ค.ศ. 1996 มีการจัดการแขงขันชิงแชมปโลกคร้ังที่ 3 ณ ประเทศสเปน และประเทศบราซิล
ยังครองแชมปอันดับ 1 ของโลกอยางเหนียวแนน รองแชมปประเทศฮอลแลนด อันดับที่สาม
ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค.ศ. 2000 มีการจัดการแขงขันชิงแชมปโลกคร้ังที่ 4 ณ ประเทศกัวเตมาลา และประเทศ
สเปนสามารถลมแชมปเกาสามสมัย อันดับ 1 ของโลกรองแชมปประเทศบราซิล อันดับที่สาม
ประเทศโปรตุเกสกีฬาฟุตบอลจัดไดวาเปนเกมกีฬาที่ยิ่งใหญที่สุด และมีผูชมคลั่งไคลกีฬาชนิดน้ี
มากที่สุดในโลก เน่ืองจากฟุตบอลเปนเกมที่สนุกดูงาย มีสีสันในการเชียร โดยเฉพาะในเกมสนาม
ใหญที่เราเรียกวาเกม 11 คนน้ัน เปนที่นิยมทั้งในระดับสโมสรในลีกของแตละประเทศ และระดับ
นานาชาติ น่ันคือการแขงขันฟุตบอลโลก ซึ่งในปจจุบันน้ีกีฬาฟุตบอลไมแขงขันเพียงแคในสนาม
ใหญเทาน้ัน ยังมีการจัดการแขงขันฟุตบอลในรมที่เราเรียกวา “ฟุตบอล 5 คน” หรือ “ฟุตซอล”
(FUTSAL) (ประพันธ เปรมศรี และไมตรี กุลบุตร: 2548)

ค.ศ.2004 มีการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกคร้ังที่ 5 ณ ประเทศ ไทเป  ทีมชาติไทยก็ยังมี
โอกาสมาโชวฝเทาอีกคร้ัง และคร้ังน้ียังเก็บได 3 แตม ดวยการชนะออสเตรเลีย 3-2 สวนแชมปตก
เปนของสเปนซึ่งเอาชนะอิตาลี 2-1

ค.ศ.2008 มีการแขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลกคร้ังที่ 6 จัดขึ้นที่ประเทศบราซิล ทีมชาติไทยก็
ไดเปนหน่ึงในตัวแทนจากทวีปเอเชียไดเขาแขงขันในคร้ังน้ีดวยและสามารถเอาชนะสหรัฐอเมริกา
ได 1 นัด ทีมที่ชนะเลิศคือ บราซิล โดยชนะทีมชาติสเปนไปในการดวลจุดโทษ 4-3 ภายหลังจาก
เสมอกัน 2 ประตูตอ 2

สวนในคร้ังที่ 7 ค.ศ. 2012 จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยของเราในการเปนเจาภาพการ
แขงขันฟุตซอลชิงแชมปโลก สวนสนามที่จะใชทําการแขงขันน้ันจะมีทั้งหมด 3 สนาม
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ประกอบดวย อิมแพค อารีนาเมืองทองธานี, อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแหงชาติและอินดอรสเตเด้ียม
หัวหมาก

ทักษะเบื้องตนในการเลนกีฬาฟุตซอล คณาธิป จิระสัญญาณสกุล (2548: 86-96) ไดกลาวเกี่ยวกับ
ทักษะฟุตซอลเอาไวดังน้ี

การรับบอล
หลักทั่วไป ทักษะในการรับบอลหรือบังคับบอลหมายถึง การบังคับลูกที่มาใน

ลักษณะตาง ๆ ทั้งบนพื้นและในอากาศ เพื่อใหลูกอยูในการครอบครอง เพื่อที่จะสามารถเลนลูก
ตอไปตามความตองการ การรับลูกหรือหยุดลูกน้ันเปนเทคนิคอยางหน่ึงที่มีความสําคัญเปนอยาง
มากในการเลนฟุตซอล ซึ่งจะตองฝกใหมีประสิทธิภาพ หากหยุดลูกไมอยูก็จะทําใหเสียลูกใหแก
ฝายตรงกันขามได
เทคนิคการรับบอล การหยุดลูกหรือรับลูกโดยการใชสวนตาง ๆ ของรางกายมีดังน้ี

ขางเทาดานใน วิธีรับบอล
1. ตามองลูกพรอมกับหันขางที่ใชเปนเทาหลักเขาหาลูก
2. ปลอยใหลูกผานลําตัวไปสูเทาหลังโดยผอนตามแรงเขาหาของลูกบอลหันขาง

เทาดานในเขาหา เมื่อบอลสัมผัสเทา
3. ลักษณะของเทาที่ใชหยุดคือ งอเขาเล็กนอย ยกสูงจากพื้นพอประมาณนํ้าหนักตัว

อยูที่เทาหลัก
ขางเทาดานนอก วิธีรับบอล

1. ตามองลูกพรอมกับหันขางที่ใชเปนเทาหลักเขาหาลูก
2. ปลอยใหลูกผานลําตัวไปสูเทาหลังโดยผอนเทาตามแรงเขาหาของลูกบอล หัน

ขางเทาดานนอกเขาหา เมื่อบอลสัมผัสเทา
3. ลักษณะของเทาที่ใชหยุดคือ งอเขาเล็กนอย ยกสูงจากพื้นพอประมาณนํ้าหนักตัว

อยูที่เทาหลัก
หลังเทา วิธีรับบอล

1. ตามองลูกพรอมกับหันหนาเขาหาลูก
2. ปลอยใหลูกผานลําตัวไปสูเทาหลัง โดยผอนเทาตามแรงเขาหาของลูกบอล ยอขา

หลักลง งุมปลายเทาที่ใชหยุดบอลลง เมื่อบอลสัมผัสเทา
3. ลักษณะของเทาที่ใชหยุดคือ งอเขาเล็กนอย ยกสูงจากพื้นพอประมาณ นํ้าหนักตัว

อยูที่เทาหลัก
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ปลายฝาเทา วิธีรับบอล
1. ตามองลูกพรอมกับหันหนาเขาหาลูก
2. หันหนาเขาหาลูกพรอมกับยกเทาขึ้นสูงจากพื้นเล็กนอย หงายฝาเทาขึ้นเฉียง

ประมาณ 35 องศา ใหระดับปลายฝาเทาอยูดานบนของลูก ดันเทาเขาหาบอล
3. ลักษณะของเทาที่ใชหยุดคือ งอเขาเล็กนอย ยกสูงจากพื้นพอประมาณ นํ้าหนักตัว

อยูที่เทาหลัก
ฝาเทา วิธีรับบอล

1. ตามองลูกพรอมกับหันหนาเขาหาลูก
2. หันหนาเขาหาลูกพรอมกับยกเทาขึ้นสูงจากพื้น หงายฝาเทาขึ้นเฉียงประมาณ 35

องศา ใหระดับตรงกลางฝาเทาอยูดานบนของลูก ดันเทาเขาหาบอล
3. ลักษณะของเทาที่ใชหยุดคือ งอเขาเล็กนอย ยกสูงจากพื้นพอประมาณ นํ้าหนักตัว

อยูที่เทาหลัก
หนาขา วิธีรับบอล

1. ตามองลูกพรอมกับหันหนาเขาหาลูก
2. ยกขาขึ้นใหหนาขาต้ังฉากกับพื้นปลอยใหบอลสัมผัสกับหนาขา พรอมกับลดเขา

ตํ่าและยอขาหลักลงตามเพื่อผอนแรง และเอาบอลลงพื้น
3. ลักษณะของเทาที่ใชหยุดคือ งอเขาเล็กนอย ยกสูงจากพื้น นํ้าหนักตัวอยูที่เทาหลัก

อก วิธีการรับบอล
ยืนแยกเทาเล็กนอย ทิ้งนํ้าหนักตัวอยูที่ปลายเทาทั้งสองขาง แอนอกเตรียมรับลูก

ขณะเดียวกัน ตองแอนหลังเล็กนอย ตาจองมองลูกเมื่อลูกลอยโดงเขาหา พยายามเคลื่อนอกเขารับ
ลูกกลางอก เวลายืดอกรับลูกตองเกร็งลําตัว พรอมกับผอนหนาอกลงและยอลําตัว ปลอยใหลูกลงสู
พื้นดวยความนุมนวล

ศีรษะ วิธีการรับบอล
1. หันหนาเขาหาลูกตามองที่ลูก
2. เทาทั้งสองขางยืนขนานกัน ตองใชเทาขางใดขางหน่ึงอยูหนา อีกขางหน่ึงอยูหลัง
3. ใหยืดตัวขึ้นใชศีรษะรับลูก พอลูกสัมผัสศีรษะใหยอตัวลงทันที และพยายามบังคับ

ใหลูกตกตรงดานหนา และใหลงสูพื้นอยางนุมนวล หรือจะบังคับใหไปดานขางตามสถานการณก็
ไดเพื่อเลนลูกตอไป
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การเตะหลักท่ัวไป
การเตะบอลมีหลายวิธี คือ การเตะกลางอากาศขณะที่ลูกบอลลอยอยูหรือการเตะ

บอลขณะที่ลูกบอลหยุดอยูบนพื้นสนาม โดยพื้นฐานของการเลนฟุตซอลคือ การใชเทาในการเตะ
และมีวิธีในการเตะแบบอ่ืนๆ อีก เชน การใชขางเทาดานใน ดานนอก สนเทา ปลายรองเทา และการ
เตะลูกวอลเลย เปนตน โดยทั่วไปในการเตะมีหลักอยูทั่วไปคือการใชเทาสัมผัสบอลและสงบอลไป
ยังเปาหมายที่ต้ังเอาไว โดยวิถีของลูกที่เคลื่อนที่ไปมีดังน้ี

ลูกเรียด คือลูกที่วิ่งไปในแนวระดับพื้น เปนพื้นฐานของการเตะลูกเพื่อสงลูกไปยัง
เปาหมายที่นิยมใชมากที่สุด

ลูกโดง คือลูกที่ลอยขึ้นสูอากาศ เพื่อความเร็วในการเคลื่อนที่ของลูกและเพื่อหลบ
การปองกันของฝายตรงขามได

การสงบอล
ลักษณะของการสงบอลจากผูเลนไปยังผูเลนอีกคนหน่ึงสามารถกระทําไดหลายวิธี

การสงบอลสามารถสงโดยการเตะ การใชศีรษะโหมง หรือสวนของรางกาย (ตามกติกา) ไดโดยการ
พยายามบังคับใหไปยังทิศทางหรือเปาหมายที่กําหนดไวดวยวิถีของลูกตาง ๆ ไดแก ลูกเรียดหรือลูก
โดง

เทคนิคการเตะหรือการสง ลูกของกีฬาฟุตซอล มีหลายแบบ ดังตอไปน้ี
การเตะหรือการสง ลูกดวยขางเทาดานใน

การสงบอลดวยขางเทาดานในเปนวิธีการเตะบอลที่มีความแมนยําที่สุดในการเตะ
เพราะพื้นที่ขางเทาดานในที่สัมผัสมีพื้นที่คอนขางมากและงายแกการบังคับ วิธีการเตะตาตองมอง
ลูกยืนหันขางเทาหลักเขาหาลูก ยอขาหลักลง กวาดอีกขางไปดานหลังลักษณะแบะขาออกใหขาง
เทาดานในต้ังฉากกับลูกบอล ในทิศทางที่จะเตะไป สูงจากพื้นเล็กนอย เกร็งเทาไมใหส ะบัดและ
กระแทกไปยังลูกขณะสัมผัสบอล

การเตะหรือการสง ลูกดวยขางเทาดานนอก
วิธีการเตะ ตาตองจองมองลูก ยืนหันหนาเขาหาลูกยอขาหลักลง กวาดอีกขางไป

ดานหลังลักษณะหันปลายเทาเฉียงไปทางเทาหลัก ขางเทาดานนอกต้ังฉากกับลูกบอลในทิศทางที่
จะเตะไป สูงจากพื้นเล็กนอยเกร็งเทาไมใหสะบัดและกระแทกไปยังลูกขณะสัมผัสบอล

การเตะหรือการสง ลูกดวยหลังเทา วิธีการเตะ
1. วางเทาหลักใหอยูดานขางของลูกในระดับเดียวกัน
2. ตามองลูก ปลายเทางุม ขอเทาตึง เขายืดอยูเหนือลูก
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3. เหวี่ยงเทาแคระดับสะโพก พรอมกับเตะลูกดวยหลังเทา ลําตัวโนมตัวไป
ขางหนา

4. พยายามใหเทาสัมผัสสวนกลางของลูก และเทาที่เตะไปแลวใหปลายเทาชี้ไป
ตามทางที่ลูกไป

การเตะหรือการสง ลูกดวยหัวรองเทา วิธีการเตะ
1. ตามองลูก วางเทาหลักใหอยูในระดับตํ่ากวาลูก
2. ใชหัวรองเทาเตะตรงกึ่งกลางของลูก โดยไมจําเปนตองเหวี่ยงขาไปดานหลัง

มากนัก
3. เกร็งขอเทาและปลายเทาไมใหสะบัดเวลาสัมผัสบอล
ลูกน้ีนิยมใชในการยิงประตูในสถานการณที่คับขัน มีพื้นที่นอย และไมสามารถ

เหวี่ยงขาไปดานหลังมากนัก ลักษณะของลูกจะเคลื่อนที่เร็วและแรงยากแกการปองกันของฝายตรง
ขาม

การเตะหรือการสง ลูกดวยปลายฝาเทา วิธีการเตะ
1. ตามองลูกพรอมกับหันหนาเขาหาลูก
2. หันหนาเขาหาลูกพรอมกับยกเทาขึ้นสูงจากพื้น หงายฝาเทาขึ้นเฉียงประมาณ

35 องศา ใหระดับตรงกลางฝาเทาอยูดานบนของลูก กระแทกฝาเทาใหสัมผัสเหนือบอล
3. ลักษณะของเทาที่ใชหยุดคือ งอเขาเล็กนอย ยกสูงจากพื้นพอประมาณ นํ้าหนัก

ตัวอยูที่เทาหลักใชในการเตะเพื่อใหไดระยะทางใกลๆ และเพื่อความแมนยําของทิศทางในการสง
การยิงประตู

การยิงประตูของกีฬาฟุตซอลมีหลายแบบ ดังตอไปน้ี
1. การยิงประตูดวยลูกหลังเทา
2. การยิงประตูดวยหัวรองเทา
3. การยิงประตูดวยปลายฝาเทา
4. การยิงประตูดวยขางเทาดานใน
5. การเตะลูกดวยขางเทาดานนอก
6. การยิงประตูดวยสนเทา
7. การยิงประตูแบบลูกวอลเลย
8. การทําประตูดวยศีรษะ
9. การยิงประตูดวยเขา
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10. การยิงประตูดวยอวัยวะของรางกายอ่ืนๆ ตามสถานการณ (โดยหามใช
มือ)

การโหมงบอล การโหมงลูก คือการที่เลนลูกดวยหนาผากขณะที่ลูกกําลังลอยอยูในอากาศ
เปนการเลนที่ไดเปรียบกวาการเลนดวยเทาเพราะมีโอกาสที่จะไดลูกบอลมาครอบครองหรือสงใหผู
เลนฝายของตนไดในระยะสั้น กอนการใชเทาการโหมงที่ดีน้ันตองโหมงลูกลงสูพื้น ทั้งน้ีเพื่อบังคับ
ลูกใหเขาสูวิถีการเลนโดยเร็ว การใชศีรษะโหมงลูกใหใชหลักการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การ
โหมงจะตองใชสายตามองดูลูกเพื่อใหเกิดความแมนยํา จําเปนจะตองไดรับการฝกฝนเพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นมากที่สุด การโหมงที่ดีและปลอดภัยที่สุด และเปนสวนที่เหมาะในการเคลื่อนไหวไป
ขางหนาพรอมกับลําตัวที่โหมงลูกมีวิธีการดังน้ี

1. ตาจองมองที่ลูกตลอดเวลาจนกวาลูกสัมผัสกับหนาผาก
2. วิ่งเขาหาลูกและกระโดดพุงขึ้นใหสูงที่สุด โดยใชเทาทั้งสองขางเหยียดตรง

พรอมกับกางแขนออกเพื่อทรงตัว
3. เกร็งคอและยื่นหัวออกไป ใชหนาผากกระแทกลูกพรอมกับกดคางลงเขาหา

อกกดลูกลงสูพื้นดวยหนาผาก ในการที่จะบังคับลูกใหไปทางดานขางตามตองการจะตองเอ้ียวคอ
ไปในทิศทางที่ตองการขณะที่ลูกถูกหนาผาก

สมชาย นิลบดี (ไมปรากฏปที่พิมพ) ไดกลาวถึงทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลไวดังน้ี
การสง (Passing) คือการพยายามบังคับลูกบอลใหไปยังทิศทางหรือเปาหมายที่กําหนดไว

การสงบอลไดอยางแมนยําและรวดเร็วน้ัน แทบจะเปนไปไมไดเลยที่ผูเลนฝายตรงขามจะทําการ
ปองกันหรือสกัดกั้นได การสงบอลเร็วจังหวะเดียวในขณะเคลื่อนที่ไปดวยก็ถือเปนแกนสําคัญของ
การเลนเปนทีมที่ดี และก็ถือเปนฝนรายของผูเลนฝายตรงขาม โดยเฉพาะอยางยิ่งผูเลนที่อยูใน
ตําแหนงกองหลังทุกคน ทักษะตางๆ ของการสงบอลที่นิยมนํามาใชในการแขงขันมีดังน้ี การสงลูก
เรียดดวยขางเทาดานใน การสงลูกเรียดดวยหลังเทา การสงลูกโดงดวยหลังเทา การชอนลูกดวยหลัง
เทา

การรับบอล (Receiving) หมายถึงความสามารถในการบังคับลูกบอลในลักษณะตาง ๆ
เพื่อใหลูกบอลอยูในความครอบครองของตน และการควบคุมบังคับลูกบอลไดทันที ก็ถือวาเปน
ทักษะที่มีอานุภาพสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความแนนอนของการจับบอลในขณะกําลังเคลื่ อนที่
หรือการหยุดลูกบอลและหลอกเพื่อสลัดผูเลนฝายตรงขามน้ันมีความสําคัญมาก ทักษะตาง ๆ ของ
การรับบอลที่นิยมนํามาใชในการแขงขัน มีดังน้ี การรับลูกเรียดดวยฝาเทา การรับลูกลอยในอากาศ
ดวยอก การรับลูกลอยในอากาศดวยตนขา การรับลูกลอยในอากาศดวยหลังเทา การรับลูกลอยใน
อากาศดวยขางเทาดานใน การรับลูกกระดอนดวยฝาเทา
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การเลี้ยงบอล (Dribbling) การเลี้ยงบอลคือ การเขี่ยหรือเคาะบอลดวยเทาในขณะเคลื่อนที่
เพื่อใหลูกบอลอยูในการบังคับ การเลี้ยงบอลนับเปนหัวใจสําคัญของกีฬาฟุตซอล เพราะนอกจากจะ
เปนการแสดงออกถึงความสามารถ ทางทักษะของผู เลนแลว ยังเปนการแสดงออกถึงขีด
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการเลนอีกดวย การเลี้ยงบอลถือไดวาเปนวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากลูกบอลมีขนาดเล็กและเคลื่อนที่เร็ว ดังน้ันการสัมผัสลูกบอลในจังหวะ
แรกตองเปนไปดวยความนุมนวลเพื่อใหลูกบอลไมอยูหางตัวมากนัก ผูที่มีความสามารถและมีความ
ชํานาญในการเลน มักจะใชวิธีการเลี้ยงบอลไดอยางเหมาะสมกับสถานการณตางๆ และไมมีอะไรที่
นาประทับใจไดมากไปกวา การที่ไดเห็นผูเลนเกง ๆ พาบอลฝาผูเลนฝายตรงขามไปไดอยางสวยงาม
การเลี้ยงบอลจึงถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเลนทุกคนดังน้ัน ทักษะการเลี้ยงบอลจึงควรไดรับการ
ฝกฝนและขัดเกลาอยางสม่ําเสมอ

การยิงประตู (Finishing) การยิงประตู นับเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุดในการเลนฟุตซอลซึ่ง
ผูเลนทุกคนตางก็มุงหวังที่จะยิงประตูของฝายตรงขามใหไดมากที่สุด และการยิงประตูไดภายใต
ความกดดันก็คือเคร่ืองหมายของนักเตะผูยิ่งใหญ

ทักษะท่ีจําเปนของกีฬาฟุตซอล ท่ีผูศึกษาเห็นวามีความสําคัญคือ
1. ทักษะการสงลูกบอลดวยขางเทาดานใน
2. ทักษะการสงลูกบอลดวยฝาเทา
3. ทักษะการยิงประตูดวยหัวรองเทา
4. ทักษะการยิงประตูดวยหลังเทา

เพราะวา ลักษณะของลูกฟุตซอลไมเหมือนลูกฟุตบอล จะหนักและแนนกวา
นํ้าหนักก็จะมากกวา ลูกน้ันจะไมกระดอนกับพื้น มีขนาดประมาณลูกฟุตบอลเบอร 3 ซึ่งลูกฟุตบอล
มาตรฐานที่ใชในการแขงขัน จะเปนขนาดเบอร 5 ที่ลูกฟุตซอลมีลักษณะแตกตางจากลูกฟุตบอล
เพราะถูกออกแบบมาใหเหมาะสมกับรูปแบบการเลน ที่รวดเร็ววองไว รองรับความสามารถของ
นักกีฬาที่มีทักษะในเชิงฟุตซอลสูง ดวยขนาดพื้นที่ในการเลนไมกวางมาก มีการยิงประตูกัน
บอยคร้ัง ลูกจึงมีนํ้าหนักมากใหเขาประตูยากขึ้น

การเลนฟุตซอลน้ันตองมีการเคลื่อนที่อยูตลอดเวลา โดยที่ผู เลนทั้งหมดในสนาม
ตองเคลื่อนที่เปนสามเหลี่ยม เพื่อการทดแทนของตําแหนงอีกคนที่เคลื่อนที่ อีกทั้งการเคลื่อนที่เพื่อ
หาที่วางในการเลนน้ัน สามารถทําใหการเดินเกมสไมมีสะดุดดวย พรอมทั้งการหมุนเวียนของผูเลน
เพื่อการใชพื้นที่อยางมีจํากัด
การจับบอลดวยฝาเทาจําเปนอยางยิ่งในการเลนฟุตซอล เพราะจะทําใหการคอนโทรลลูกฟุตซอลได
ดี และสามารถหาจังหวะในการทําประตูได



13

ลักษณะการยิง ก็ไมเหมือนกับลูกฟุตบอล พื้นสนามที่ไมใชผืนหญา หากยิงดวย
หลังเทา จะยิงไมคอยถนัดมาก ลักษณะการยิงลูกฟุตซอลของนักฟุตซอลระดับโลก จึงเปนการ จ้ิม
หรือดีดดวยหัวรองเทา การยิงในลักษณะดังกลาวทําใหลูกเพิ่มความแรง และปองกันยากอีกดวย

การเลี้ยงควบคุม ลูกฟุตซอลสวนใหญจะเปนการ เหยียบ คลึง มากกวาการแตะดวย
ขางเทาตามปกติ สวนการเปดบอลก็ตองเปลี่ยนไปเชนกัน โดยจะใชการงัดบอลขึ้นน่ันเอง

การทํางานแบบทักษะและการเรียนรู ( Skill Performance and Learning )
ประภาส  โพธิ์ทองสุนันท (2547) ไดกลาวไววา

- การทํางานแบบทักษะ
- การทํางานแบบทักษะสิ่งแวดลอม
- การฝกฝน
- การควบคุมการเคลื่อนที่และความจํา
การกระทํางานกิจกรรมสิ่งหน่ึงหรือการทํางานใดก็ตามเกิดขึ้นไดโดยขบวนการเรียนรูและ

การฝกฝนการรักษาทางกายภาพบําบัดที่ฝกผูปวยออกกําลังกายหรือเคลื่อนไหวสวนของรางกายน้ัน
จําตองใชการเรียนรูและวิธีการฝกที่แบงเปนขั้นตอนตลอดเวลาอาศัยเวลาในการพัฒนาเพิ่ม
ความสามารถใหดีขึ้นระดับความสมารถที่ทําไดในแตละคนไมเทากันขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
อยางและระดับความสามารถก็บงบอกเพียงแคสิ่งที่คนน้ันกระทําหรือกิจกรรมน้ันๆไดอยางถูกตอง
แตมิไดบงบอกถึงความสามารถสูงสุดหรือความชํานาญทักษะ (Skill) การกระทํา (Performance)
มักมีผลกระทบจากองคประกอบหลายอยางเชน ความเมื่อยลา, สภาวะจิตใจ, แรงจูงใจหรือความ
จําเปนในการทํางานที่เฉพาะอยางเพื่อใหเกิดความชํานาญจะตองใชเวลานานพอสมควร การทํางาน
แบบทักษะน้ีมีความจําเปนมากในกลุมนักกีฬาหรือผูปวยที่มีปญหาทางดานการควบคุมการ
เคลื่อนไหว

การทํางานแบบทักษะ (Skill Performance)
การทํางานชนิดน้ีเปนการกระทําที่มีความต้ังใจ มีเปาหมายที่กําหนดวางลวงหนา

ไวทราบถึงวิธีการขั้นตอนที่จะปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและถูกตองแนนอน สามารถควบคุมวิธีการ
ทําใหเกิดความแมนยําเชื่อถือไดตลอดจนมีความหยืดหยุนปรับแปลงวิธีการได

คนที่มีความชํานาญคือคนที่รูวิธีการที่ถูกตองในการทํางานชิ้นใดชิ้นหน่ึงในแตละสภาวะ
เงื่อนไข มีการเคลื่อนไหวที่เปนลักษณะงาย เรียบนุมและไดจังหวะดี มีการควบคุมการหดตัวของ
กลามเน้ือใหแรงที่พอเหมาะ และประหยัดพลังงาน
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มีผูใหคําจํากัดความหรือความหมายของการทํางานแบบทักษะน้ีวาเปนการก ระทําที่
ซับซอน และมีจุดประสงคเกี่ยวของกับขบวนการตอเน่ืองกันของประสาทรับรูประสาทสวนกลาง
และกลไกการควบคุมทํางานซึ่งผานขบวนการเรียนรูตองมีการจัดรวบรวมและสหสัมพันธกัน  เพื่อ
จะไดผลงานที่ตองการดวยความแมนยําสมบูรณแบบ อาจเขียนเปนแผนภูมิไดดังน้ี

แผนภูมิ 1 แสดงรูปแบบขั้นตอนของขบวนการเรียนรูเพื่อฝกฝนการทํางานแบบทักษะ

จากแผนภูมิแสดงรูปแบบขั้นตอนของขบวนการเรียนรูเพื่อฝกฝนการทํางานแบบทักษะซึ่ง
เปนขบวนการลูกโซตอเน่ืองกัน เร่ิมจากการไดรับกระแสสัญญาณหรือขอมูลกระตุนจากภายนอก
เขาสูสมองผานระบบประสาทรับรูไปยังระบบประสาทสมองสวนกลาง  และขบวนการขั้นตอน
ตางๆอีกมาก แลวในที่สุดก็มีผลสุดทายออกมาในรูปแบบของการทํางานตามที่ตองการขบวนการที่
เกิดขึ้นแบงออกเปน 4 ขบวนการคือ

1. ขบวนการรับรู (Perceptual mechanism) ขอมูลจะถูกปอนสงเขาสูระบบประสาท โดย
ผานทางโสตประสาททั้ง 5 รูปแบบ แลวแตรูปแบบวิธีการของการนําเสนอขอมูลเมื่อไดรับสัญญาณ
ขอมูลแลวจะมีขบวนการแยกแบงขอมูลวาแคบไดรับรูอดีตแลวหรือในปจจุบันโดยอาศัยความ
จําเปนที่เก็บไวเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณา

2. ขบวนการการเลือกตัดสิน (Decision mechanism) จะรับขอมูลตอจากขบวนการรับรู
และเลือกตัดสินหาวิธีการโดยการคนหาเลือกจากความจําระยะยาวเก็บไวที่มีเก็บไวในรูปแบบที่
แนนอน อันเปนผลจาการเคยฝกฝน การเลือกการตัดสินเปนการหาวิธีการที่ เหมาะสมที่สุด
ขบวนการน้ีจะใชระยะเวลาหน่ึงในการเลือกตัดสิน ถาขอมูลมีสิ่งใหเลื อกมากและถาขอมูล
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ตอบสนองมีหลายวิธีการที่ตองเลือกตัดสินทํานองเดียวกันกับสิ่งกระตุนหรือการเลือกขอมูลที่มี
ความแจมชัดแนนอนเหมาะสมและจับคูกับผลตอบสนองที่แนนอนเชนกัน ถาการเลือกตัดสิน
เกิดขึ้นแลวขอมูลจะสงตอไปตามขบวนการขั้นตอนตางๆในกรณีที่ขอมูลมีจํานวนมากและถูกสง
อยางรวดเร็วจนขบวนการไมสามารถรับไดหมดขอมูลยอยบางสวนจะถูกตรึงคางไวในระยะเวลา
อันสั้นในชวงความจําระยะสั้นหลังจากน้ันจะคอยเปนไปตามระบบขั้นตอนเชนเดิม

3. ขบวนการผลแสดงออก (Effector mechanism) เมื่อวิธีการตอบสนองไดถูกเลือกตัดสิน
ไวแลว มีขบวนการหาเปาหมายที่เปนตัวถายทอดผลแสดงออกใหเหมาะสมตามสภาวะและ
สิ่งแวดลอมน่ันคือขอมูลคําสั่งการควบคุมการทํางานจะถูกสงไปยังกลามเน้ือที่เกี่ยวของในชวง
ระยะเวลาที่ถูกตองและเปนลําดับขั้นตอนทําใหเกิดผลแสดงออกการตอบสนองขึ้นตามตองการ

4. ขบวนการยอนกลับ (Feedback mechanism) ผลการกระทําที่แสดงออกจะถูกตรวจสอบ
และปอนขอมูลยอนกลับไปยังสวนที่ควบคุม เพื่อใหผูกระทําทราบผลการกระทําน้ันถูกตองแมนยํา
ดังที่คาดเพียงใด      การสงขอมูลยอนกลับแบบน้ีอาจทํากระทําไดในชวงที่การกระทํายังดําเนินการ
อยูเรียกวา Knowledge of Performance และในชวงที่การกระทําน้ันสิ้นสุดแลว เรียกวา Knowledge
of Results ขอมูลยอนกลับจะทําใหผูกระทําสามารถเปรียบเทียบผลของการกระทํากับสิ่งที่คาดไว
ลวงหนาจะเปนพื้นฐานในการเลือกตัดสินเกี่ยวกับการกระทําอันใหมตอไปการสงขอมูลยอนกลับ
จะตอง บงบอกถึงลักษณะของ ทิศทาง ขนาดปริมาณความผิดพลาด ขอมูลที่สงกลับตองเปน ขอมูล
ที่แมนยํา วิธีการใหอาจเปนโดยการมองเห็น เสียง สัมผัส หรือประสาทรับรูตําแหนงภายในขอตอ
หรือกลามเน้ือ

การทํางานแบบทักษะและสิ่งแวดลอม
ในแตละคนมีความตองการเรียนรูในสิ่งที่สนใจ ต้ังใจ คนเรามีขีดจํากัดความสามารถ

ในการรับรูขอมูลตางๆกันในเวลาหน่ึงๆ สภาพสิ่งแวดลอมตางกันก็เปนสิ่งกําหนดความสามารถที่
แตกตางกันในแตละคน สิ่งที่ตัดสินใจทําหรือต้ังใจจะมีสวนเกี่ยวโยงมาจากเหตุองคประกอบ
สวนตัว ความคาดหวัง ความพึงพอใจและประสบการณอดีตเมื่อเกิดการฝกฝนก็จะเกิดการเรียนรู
และชวยลดความไมแนใจหรืออุปสรรคแบบทางตางๆ ในการที่จะทํางานใหไดดังสิ่งที่ตองการใน
สิ่งแวดลอมมีแนวแบบทาง(Cue) ที่แบงไดเปน 2 ชนิดคือ แบบที่แนนอน(fixed) และแบบที่
เปลี่ยนแปลงได (Changing) ถาแบบทางใดที่เกี่ยวของกับการทํางานแบบทักษะเฉพาะอยางที่
เหมือนเดิมอยูกับรูปลักษณะเดิม ไมเปลี่ยนแปลง จะเรียกวา ทักษะปด (Closed skills) เชนการหยิบ
แกวนํ้าที่วางอยูบนโตะมาวางไวตรงหนาขณะที่น่ังอยู สภาพแวดลอมจะเปนตัวจํากัดระยะทางใน
การเคลื่อนที่และรูปแบบลักษณะการเคลื่อนที่ (motorpattern), ทักษะเปด (Open skills) เปนการ
ทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงยืดหยุนไดหลายรูปแบบเพื่อความเหมะสมตามความตองการ เชน การ
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รับลูกบอลหรือสิ่งของที่ถูกโยนหรือปาในอากาศซึ่งไมมีตัวจํากัดการเคลื่อนที่ของวัตถุ รูปแบบ
ลักษณะการเคลื่อนที่อาจมีหลายรูปแบบ ทักษะเปดจะซับซอนกวาทักษะปด เกิดจากการฝกฝน
ทักษะปดในรูปแบบตางๆ กันจนเกิดการปรับปรุงพัฒนาวิธีการใหมได

ในคนเรามีการเรียนรูต้ังแตแรกเกิดในชวงระยะ 4 ปแรกของอายุคนเราตองการเรียนรู
การเคลื่อนที่แบบพื้นฐานหลายๆรูปแบบ อาทิ เชน การน่ัง ยืน เดิน หยิบ ซึ่งสิ่งเหลาน้ีจะเปนพื้นฐาน
สําหรับการเคลื่อนไหวอ่ืนที่ซับซอนยุงยากมากขึ้น จะตองเรียนรูเพิ่มเมื่อเติบโตเปนผูใหญ ซึ่งจะ
เปนการรวบรวมความรูสิ่งเดิมกับสิ่งใหมเขาดวยกัน การเรียนรูประสบการณใหมจะตอง
ประกอบดวยชวงระยะหลายชวงซึ่ง Fitts และ Posm ไดแบงออกเปน 3 ชวงคือ

1. ชวงแรกหรือชวงความทรงจํา ( Early or Cognitive Phase )
ผูกระทําตองพยายามเขาใจจุดประสงค วาจะตองทําอะไรและมีการ

วางแผนการกระทํา มีการสังเกตสิ่งแวดลอมรอบตัว กอนทําการเคลื่อนที่มีขบวนการนึกคิดวิธี
ขั้นตอนตางๆอยางจินตนาการหรือมโนภาพวาจะตองมีลักษณะลําดับอยางไร คลายกับเปนการ
ทบทวนอาจทําโดยการแนะนําหรือสาธิตแสดงใหเห็นลวงหนาเลย

2. ชวงกลางหรือชวงรวบรวม ( Intermediate หรือ Associative )
เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากสิ่งที่กําหนดจะทําและทําเชนไร

จากการฝกฝนสิ่งขัดขวางหรืออุปสรรคตางๆ จะคอยๆถูกจํากัดไป องคประกอบตางๆของทักษะจะ
คอยรวบรวมกันเพื่อวางแผนการกระทําใหงายขึ้น ระยะเวลาการเรียนรูในชวงน้ีขึ้นอยูกับความยาก
งายของทักษะและประสบการณอดีตของแตละคน

3. ชวงสุดทายหรือชวงอัตโนมัติ ( Final หรือ Autonomous )
เปนชวงที่ผานการฝกฝนมาอยางชํานาญจนสามารถแยกแยะสิ่งเราหรือ

ขอมูลไดและการกระทําการทํางานไดภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว  หรือสมารถกระทํางานสองชนิด
ในเวลาเดียวกันโดยไมมีขอผิดพลาด ชวงอัตโนมัติจัดเปนชวงกาวหนาของการทํากิจกรรมตางๆ

การฝกฝน ( Practice )
การฝกฝนเปนการชี้แนววิธีการเรียนรูใหเกิดไดรวดเร็วขึ้น มีโอกาสแกไข

ขอผิดพลาดมากขึ้น ขอมูลยอนกลับสามารถนํามาใชในชวงการฝกฝนน้ี ลักษณะการจัดชวงการ
ฝกฝนอาจแบงไดเปน 2 แบบใหญๆ คือ

1. Massed Practice การฝกแบบรวบยอด คือชวงเวลาพักระหวางการฝกฝนจะ
นอยกวาชวงเวลาฝก การฝกจะเร่ิมต้ังแตขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทายของรูปแบบทั้งหมด
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2. Distributed Practice การฝกแบบแยกสวน คือชวงเวลาพักระหวางการฝกฝน
จะยาวนานกวาชวงเวลาฝก การฝกจะเร่ิมต้ังแตขั้นตอนแรกโดยแบงเปนขั้นตอนยอยๆ ลงไปอีก
จนถึงขั้นตอนสุดทายของรูปแบบทั้งหมดแลวจึงรวมฝกรูปแบบทั้งหมดอีกคร้ัง

การฝกฝนที่มีความถี่จํานวนบอยคร้ัง จะกอใหเกิดการเรียนรูเร็วยิ่งขึ้นมากกวาให
ใชชวงเวลาการฝกฝนในขั้นตอนนานๆ ในผูปวยบางรายตองคํานึงถึงปจจัยบางอยางเชน การ
เมื่อยลา ความกลัว ตลอดจนความหลากหลายขอมูลมากเกินไป เปนตน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการฝก
และการเรียนรู ซึ่งสิ่งเหลาน้ีผูฝกฝนตองคํานึงพิจารณาเลือกวิธีการใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย
ตอไป

การควบคุมการเคลื่อนท่ีและความจํา
ความจําเปนสิ่งสําคัญสําหรับการทํางานแบบทักษะ ในชวงเวลาการเรียนรู

ลักษณะรูปแบบการทํางานเกี่ยวกับเร่ืองของเวลา จังหวะ และขั้นตอนตางๆ จะถูกจดจําไว เรียกวา
เกิดโปรแกรมการเคลื่อนที่ ( motor programme ) การควบคุมโปรแกรมน้ีจะบังคับการเคลื่อนไหว
ใหไดตามตองการมีการฝกฝนที่ดีและมีการปอนขอมูลยอนกลับ การควบคุมการเคลื่อนไหว ( motor
control ) สามารถแบงออกเปนการควบคุมสวนกลาง ( central control ) ซึ่งจะควบคุมลักษณะ
รูปแบบของการเคลื่อนแขนขาอยางคราวๆ ไปในทิศทางตําแหนงที่ตองการ สวนการควบคุมการ
ทํางานอยางละเอียดตองใชการควบคุมอีกสวนหน่ึงที่มีการสงขอมูลยอนกลับ เพื่อปรับจัดใหเขากับ
สิ่งที่ตองการการควบคุมน้ี จัดเปนการควบคุมสวนต้ืน ( peripheral control ) ซึ่งทั้งสองแบบน้ีมีสวน
สําคัญในการทํางานแบบทักษะ

จะเห็นไดวาการทํางานแบบน้ี  เปนขบวนการควบคุมการทํางานในระบบประสาท
สวนกลางและสวนผิวดีต้ืน ที่ผานขบวนการรับรู การเรียนรู และการตอบสนอง ตลอดจนความจํา
นพมาทํางานประสานรวมกัน เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมแมนยําและรวดเร็วที่สุดในการทํากิจกรรมน้ันๆ
อยางมีประสิทธิภาพ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
ฮีท และ รอดเจอร (ฉัตรพรรด มโนสุทธิฤทธิ์ 2542: 33; อางอิงจาก Clark. 1976: 343) ได

ศึกษาคนควาไวในป ค.ศ. 1932 เร่ือง “การศึกษาประโยชนของการทดสอบความรูและทักษะ
ฟุตบอล”(A Study The Use of Knowledge and Skill Test in Soccer) โดยการสรางแบบทดสอบ
ทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนชาย ระดับประถมศึกษาและผูเลนระดับเร่ิมเลน ซึ่งประกอบดวย
แบบทดสอบ 4รายการ คือการเลี้ยงลูกฟุตบอล การทุมฟุตบอล การวางเตะสําหรับผูรักษาประตู และ
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การเตะลูกฟุตบอลเรียดใหไกล ผลปรากฏวาแบบทดสอบน้ีมีความเที่ยงตรง 0.71 และมีความเชื่อมั่น
0.74

ครูว (Verducci. 1980: 334-335; Citting Crew. 1968: 379) ไดสรางแบบทดสอบทักษะขึ้น
ซึ่งประกอบดวย 4 รายการคือ ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนัง การเลี้ยงลูกบอล ความ
แมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดง การเดาะลูกฟุตบอล โดยใชนักศึกษาชายระดับวิทยาลัยเปนกลุม
ตัวอยาง ผลปรากฏวา

1. ความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ โดยใชเกณฑจากผูเชี่ยวชาญดังน้ี
1.1ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนังมีคาเทากับ 0.88
1.2การเลี้ยงลูกบอลมีคาเทากับ 0.92
1.3ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดงมีคาเทากับ 0.94
1.4การเดาะลูกฟุตบอลมีคาเทากับ 0.96
1.5การทดสอบทุกรายการมีคาเทากับ 0.98

2. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยการทดสอบซ้ํา (Test - Retest) มีคาดังน้ี
2.1 ความแมนยําในการเตะบอลกระทบฝาผนังมีคาเทากับ 0.97
2.2 การเลี้ยงลูกบอลมีคาเทากับ 0.99
2.3 ความแมนยําในการเตะลูกฟุตบอลโดงมีคาเทากับ 0.99
2.4 การเดาะลูกฟุตบอลมีคาเทากับ 0.99

วิทยุทธ วิลามาศ (2546: บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียน
หญิงระดับชวงชั้นที่ 3 โดยกลุมตัวอยางที่ศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบเปนนักเรียนหญิง ระดับ
ชวงชั้นที่ 3ของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี ที่ผานการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว
จํานวน 40 คน และกลุมที่ใชศึกษาเกณฑ ไดแกน่ักเรียนหญิง ระดับชวงชั้นที่ 3 จังหวัดสระบุรี ที่
ผานการเรียนวิชาฟุตบอลมาแลว 240 คน โดยการสุมอยางงาย การวิ เคราะหคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสันกับวิทนียและซาเบอร และใชคะแนนที
ในการสรางเกณฑของแบบทดสอบ ผลการศึกษาพบวา

1. แบบทดสอบทั้งหมด 4 รายการ คือ การเลี้ยงลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล การ
เตะลูกฟุตบอล และการยิงประตูฟุตบอล

2. มีคาความเปนปรนัยปานกลางถึงสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผูใช
แบบทดสอบ 3 คน (r = 0.312-0.782)

3. ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ มีคาความเชื่อมั่นทางบวกระดับปานกลางถึงสูง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากการทดสอบซ้ํา (r = 0.39-0.90)
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4. ความสัมพันธภายในของแบบทดสอบแตละรายการและแตละรายการรวมกับ
คะแนนรวมมีความสัมพันธกันทางบวกระดับปานกลางถึงสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05(r = 0.34-0.52)

5. เกณฑ ในการแบงระดับความสามารถรวมทุกรายการแบงไวเปน 5 ระดับคือ สูง
มากสูง ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก

ระดับความสามารถ คะแนนการทดสอบ (คะแนนที)
สูงมาก มากกวา 60
สูง 54 – 60
ปานกลาง 47 – 53
ตํ่า 40 – 46
ตํ่ามาก นอยกวา 40

6. อํานาจจําแนกของแบบทดสอบมีคาอํานาจจําแนกที่เหมาะสมระดับปานกลาง (r =
0.110-0.667)

7. ระดับความยากของแบบทดสอบมีคาระดับความยากที่เหมาะสมอยูระดับปาน
กลาง (r = 14.38-87.34)

สมภพ รุงเรือง (2547: บทคัดยอ) ไดสรางแบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 3 กลุมตัวอยางที่ใชในการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบเปนนักเรียนชาย จํานวน 30 คนและกลุมตัวอยางที่ใชสรางเกณฑเปนนักเรียนชาย
จํานวน 200 คนไดมาโดยการสุมแบบงาย เคร่ืองมือเปนแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ประกอบดวย 4 รายการคือการครอบครองลูกฟุตบอล การสงลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล และ
การโหมงลูกฟุตบอล วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ ตามวิธีการของ เพียรสัน ผลการศึกษาพบวา แบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับ
นักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความเปนปรนัยทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (r = 0.647-0.897) แบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนชาย ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีความเชื่อมั่นทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r =
0.845-0.896) แบบทดสอบทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีความ
เที่ยงตรงทางบวกในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.719-0.952) เกณฑปกติใน
การแบงระดับความสามารถของแบบทดสอบทักษะฟุตบอลที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีระดับความสามารถ
5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า ตํ่ามาก


