
บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกขั้นพื้นฐานในการ
เตะของกีฬาฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10 -12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสี กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคร้ังน้ีเปนนักกีฬาฟุตซอลชายของโรงเรียนสุเหราบางกะสี จํานวน 30 คน โดยแบง
ออกเปน 2 กลุม กลุมละ 15 คน

กลุมที่ 1 กลุมทดลอง - ฝกตามโปรแกรมการฝกทักษะฟุตซอลทั้งเชาและเย็น
กลุมที่ 2 กลุมควบคุม - ฝกตามโปรแกรมการฝกทักษะฟุตซอลชวงเย็นเพียงอยางเดียว
ผูศึกษากําหนดใหกลุมตัวอยางรับการฝกตามโปรแกรมเปนเวลา 6 สัปดาห โดยผูศึกษาทํา

การทดสอบทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน มีการทดสอบทักษะกลุมเปาหมาย 4 ดาน ไดแก ทักษะการ
สงลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานใน ทักษะการสงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ทักษะการยิงประตูดวยหัว
รองเทา และทักษะการยิงประตูดวยหลังเทา ทําการทดสอบกอนและหลังการฝกของแตละกลุม และ
นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติ t-test จากน้ัน
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการฝกของแตละกลุม และนําผลการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองกลุมมา
เปรียบเทียบคาการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะการศึกษาไดดังน้ี

สรุปผลการศึกษา
1. หลังจากการฝก 6 สัปดาห แลว พบวานักเรียนที่ฝกทักษะการเตะลูกฟุตซอลทั้ง 4 ดาน

ตามโปรแกรมมีผลทําใหทักษะการเตะลูกฟุตซอล ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมเพิ่มขึ้นอยางมีนัย
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

2. หลังจากการเปรียบเทียบขอมูลทักษะการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานในกระทบผนัง
ของเด็กทั้ง 2 กลุม พบวาคาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนกลุมทดลองสูงกวา กลุมควบคุม แสดงวา
โปรแกรมการฝกเด็กแบบกลุมทดลอง(เชา-เย็น) มีผลสัมฤทธิ์ทางการฝกทักษะการเตะลูกฟุตซอล
ดวยขางเทาดานในกระทบผนังดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. หลังจากการเปรียบเทียบขอมูลทักษะการสงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ทักษะการยิงประตู
ดวยหัวรองเทา และทักษะการยิงประตูดวยหลังเทา ของเด็กทั้ง 2 กลุม พบวาคาเฉลี่ยความแตกตาง
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ของคะแนนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05

อภิปรายผลการศึกษา
1. จากการฝกโปรแกรมทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรมมีผลทําใหเกิดทักษะ

เบื้องตน เพิ้มขึ้นอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 น้ันเปนเพราะการไดฝกอยางสม่ําเสมอ
โดยการฝกเปนไปตามโปรแกรมการฝก 6 สัปดาห สงผลใหเกิดทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานอยาง
ตอเน่ือง เปนขั้นตอนที่สอดคลองกับที่ ประภาส โพธิ์ทองสุนันท (พ.ศ.2547)ไดกลาวไวเกี่ยวกับการ
ทํางานแบบฝกทักษะและการเรียนรูวาทักษะ(Skill) การกระทํา (Performance) มีผลจาก
องคประกอบหลายอยางเชน ความเมื่อยลา, สภาวะจิตใจ, แรงจูงใจ หรือความจําเปนในการทํางาน
เฉพาะอยางเพื่อใหเกิดความชํานาญจะตองใชเวลานานพอสมควรและปฏิบัติตามลักษณะการทํางาน
แบบทักษะการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับขบวนการเรียนรูการฝกฝน การทํางานแบบ
ทักษะเปนการกระทําที่ซับซอนและมีจุดประสงคที่เกี่ยวของกับขบวนการตอเน่ืองกันของประสาท
การรับรู ประสาทสวนกลางและกลไกการควบคุมการทํางานซึ่งผานกระบวนการเรียนรูตองมีการ
จัดรวบนวมและสหสัมพันธกันเพื่อจะไดผลงานที่ตองการดวยความแมนยําและสมบูรณแบบ แบง
ไดเปน 4 ขบวนการ ดังน้ี

1.1 ขบวนการรับรู (Perceptual mechanism) ขอมูลจะถูกปอนสงเขาสูระบบ
ประสาท โดยผานทางโสตประสาททั้ง 5 รูปแบบ แลวแตรูปแบบวิธีการของการนําเสนอขอมูลเมื่อ
ไดรับสัญญาณขอมูลแลวจะมีขบวนการแยกแบงขอมูลวาแคบไดรับรูอดีตแลวหรือในปจจุบันโดย
อาศัยความจําเปนที่เก็บไวเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณา

1.2 ขบวนการการเลือกตัดสิน (Decision mechanism) จะรับขอมูลตอจาก
ขบวนการรับรูและเลือกตัดสินหาวิธีการโดยการคนหาเลือกจากความจําระยะยาวเก็บไวที่มีเก็บไว
ในรูปแบบที่แนนอน อันเปนผลจาการเคยฝกฝน การเลือกการตัดสินเปนการหาวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด ขบวนการน้ีจะใชระยะเวลาหน่ึงในการเลือกตัดสิน

1. 3. ขบวนการผลแสดงออก (Effector mechanism) เมื่อวิธีการตอบสนองไดถูก
เลือกตัดสินไวแลว มีขบวนการหาเปาหมายที่เปนตัวถายทอดผลแสดงออกใหเหมาะสมตามสภาวะ
และสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดผลแสดงออกการตอบสนองขึ้นตามตองการ

1. 4. ขบวนการยอนกลับ (Feedback mechanism) ผลการกระทําที่แสดงออกจะถูก
ตรวจสอบและปอนขอมูลยอนกลับไปยังสวนที่ควบคุม เพื่อใหผูกระทําทราบผลการกระทําน้ัน
ถูกตองแมนยําดังที่คาดเพียงใด การสงขอมูลยอนกลับแบบน้ีอาจทํากระทําไดในชวงที่การกระทํายัง
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ดําเนินการอยูเรียกวา Knowledge of Performance และในชวงที่การกระทําน้ันสิ้นสุดแลว เรียกวา
Knowledge of Results

ขอมูลยอนกลับจะทําใหผูกระทําสามารถเปรียบเทียบผลของการกระทํากับสิ่งที่คาดไว
ลวงหนาจะเปนพื้นฐานในการเลือกตัดสินเกี่ยวกับการกระทําอันใหมตอไปการสงขอมูลยอนกลับ
จะตอง บงบอกถึงลักษณะของ ทิศทาง ขนาดปริมาณความผิดพลาด ขอมูลที่สงกลับตองเปน ขอมูล
ที่แมนยํา วิธีการใหอาจเปนโดยการมองเห็น เสียง สัมผัส หรือประสาทรับรูตําแหนงภายในขอตอ
หรือกลามเน้ือ

จากการฝกจะพัฒนาการประสานสัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเน้ือซึ่งมีการ
ทํางานจาการสั่งการจากระบบสมองผานทางเซลลประสาทมายังกลามเน้ือ เพื่อทําใหรางกาย
เคลื่อนไหวตามระบบสั่งการของสมองซึ่งสงผลใหผูเขารับการฝกตามโปรแกรมมีทักษะที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ ชูศักด์ิและกันยา (2536:445) กลาววา ความ ความคลองแคลววองไวสามารถเพิ่มได
โดยการฝกสวนประกอบตางๆ เชนการรวมกันทํางานของกลามเน้ือ ซึ่งตองพยายามพัฒนาใหเกิด
การรวมงานกันในการเคลื่อนไหวที่เปนแบบหน่ึงแบบใดที่จําเปนตอการทํากิจกรรมน้ันๆ รวมทั้ง
การฝกพลังของกลามเน้ือจะทําใหความคลองแคลววองไวพัฒนาได ถาพลังกลามเน้ือไมดีการ
ควบคุมแรงเฉื่อยของรางกายจะเปนไปไดไมดี ตัวอยางเชน ในการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วยอม
ตองการกําลังขามาก เพื่อทําใหรางกายหยุดหรือเพื่อเปลี่ยนทิศทาง การพุงตัวออกไปขึ้นอยูกับกําลัง
ซึ่งตองอาศัยพลังและความเร็วดวย รวมทั้งปฏิกิริยาซึ่งเปนเวลาที่ใชในการเคลื่อนไหวที่ตอบสนอง
ตอการกระตุน มีความสําคัญตอความคลองแคลววองไวและการฝกความออนตัวเพื่อการเคลื่อนไหว
ไดเต็มชวงเรียบและมีประสิทธิภาพ เพราะฉะน้ันเราควรฝกฝนทั้งดานสมรรถภาพและทักษะเพื่อให
เกิดความชํานาญควบคูกันไปพรอมๆกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการฝกตามเปาหมาย

2. หลังจาการฝกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรมการฝกเปนเวลา 6 สัปดาห โดย
แบงออกเปน 2 กลุม กลุมทดลอง เปนการฝกตามโปรแกรม ชวงเชาและเย็น ในวันจันทร - ศุกร
กลุมควบคุม เปนการฝกชวงเย็นเพียงอยางเดียว ในวันจันทร - ศุกร   ผลการเปรียบเทียบขอมูล
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน พบวาทักษะการสงลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานในกระทบผนัง ของเด็กทั้ง
2 กลุม พบวาคาเฉลี่ยความแตกตางของคะแนนกลุมทดลองสูงกวา กลุมควบคุม แสดงวาโปรแกรม
การฝกเด็กแบบกลุมทดลอง(เชา-เย็น) มีผลสัมฤทธิ์ทางการฝกทักษะการเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทา
ดานในกระทบผนังดีกวากลุมควบคุม อยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

เพราะสาเหตุมาจาก ชวงเวลาของการฝกดวยโปรแกรมการฝกฟุตซอลแบบทดลองมีความถี่
ของชวงเวลาที่มากกวาโปรแกรมการฝกฟุตซอลแบบควบคุม สังเกตุไดจากโปรแกรมการฝกฟุตซอ
ลแบบทดลองมีการฝกทั้งชวงเชาและเย็น สวนการฝกแบบโปรแกรมการฝกฟุตซอลแบบควบคุมมี
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การฝกเพียงตอนเย็นเพียงอยางเดียว และอาจจะเปนเพราะวาการฝกในทาตางๆ ในรูปแบบการฝก
ทักษะขั้นพื้นฐาน เชนการเคลื่อนที่โดยการ กาว - ลาก -ชิด (สไลด) ไปดานขาง ทั้งซายและขวา ,
การเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ดานในหรือดานขางรวมถึงทักษะในการเดาะลูกฟุตบอล และทักษะ
ในการเลนเปนทีม เปนตนอาจทําใหนักกีฬาเกิดสมาธิและทักษะที่ดีขึ้นกวาเดิม  ดังเชน ศิริรัตน
หิรัญรัตน (2539:153) ไดกลาวไววาความสามารถของการฝกแตละดานของแตละบุคคลใช
ระยะเวลาไมเทากัน โดยทั่วไปแลวการฝกในชวงระยะเวลา 4-6 สัปดาหๆ ละ 3 วันก็ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น  นักเรียนจึงไดรับการพัฒนาระบบประสาทและกลามเน้ืออยางมีความ
ตอเน่ืองมากกวาโปรแกรมการฝกแบบควบคุม จึงสงผลใหเกิดทักษะมากกวา และเด็กในชวงวัยน้ีมี
ความกระตือรือรนในการฝกซอมอยางตอเน่ืองและมีความแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิด
ความเมื่อยลาที่มีผลจาการฝกนอยกวาวัยชราและวัยเด็ก ซึ่งตองการการพักหลังจากการฝกมาก
เพราะฉะน้ันโปรแกรมการฝกฟุตซอลขั้นพื้นฐานใชไดดีกับการฝกทักษะที่ตองอาศัยความชํานาญ
ระยะเวลาในการฝกและความเหมาะสมกับวัยเพื่อทําการฝก

ขอเสนอแนะ
1. ควรศึกษารายละเอียดของโปรแกรมอยางละเอียดกอนนําไปใชจริงเพื่อที่จะเกิดการ

พัฒนาทักษะอยางสูงสุด
2. โปรแกรมการฝกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ควรจะปรับใหเหลือเวลาในการฝกเฉพาะ

ชวงเชา ตอสัปดาห เพราะจะไมทําใหนักกีฬาเกิดความเบื่อหนายและเมื่อยลา

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป
1. ควรจะใชระยะเวลาในการศึกษาใหนานกวา 6 สัปดาห เพราะจะทําใหผลการศึกษา

ชัดเจน
2. การวิจัยคร้ังตอๆไป อาจเลือกทักษะฟุตซอลอ่ืนๆ เชน ทักษะการเลี้ยงบอล ทักษะการ

โหมง หรือทักษะการเตะมุม เปนตน มาทดสอบดวย
3. ในการศึกษาคร้ังตอไปควรจะกระทํากับทักษะการเลนแบบอ่ืนๆดวย โดยใชกลุม

ตัวอยางๆหลายๆกลุมที่แตกตางกัน และใชระยะเวลามากนอยแตกตางกัน


