บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกขั้นพื้นฐานในการ
เตะของกี ฬ าฟุ ต ซอลในนั ก เรี ย นอายุ 10 -12 ป โรงเรี ย นสุ เ หร า บางกะสี กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ น
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ เป นนั ก กี ฬ าฟุ ต ซอลชายของโรงเรีย นสุเหราบางกะสี 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
สงลูก ฟุตซอลดวยขางเทาดานใน ทักษะการสงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ทักษะการยิงประตูดวยหัว
รองเทา และทักษะการยิงประตูดวยหลังเทา ทําการทดสอบกอนและหลังการฝกของแตละกลุม และ
นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติ t-test จากนั้น
เปรียบเทียบผลกอนและหลังการฝกของแตละกลุม และนําผลการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองกลุมมา
เปรียบเทียบคาการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะการศึกษาไดดังนี้
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. หลังจากการเปรียบเทียบขอมูล ทักษะการสงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ทักษะการยิงประตู
ดวยหัวรองเทา และทักษะการยิงประตูดวยหลังเทา ของเด็กทั้ง 2 กลุม พบวาคาเฉลี่ยความแตกตาง
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ของคะแนนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
อภิปรายผลการศึกษา
1. จากการฝก โปรแกรมทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรมมีผลทําใหเกิดทัก ษะ
เบื้องตน เพิ้มขึ้นอยางมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั้นเปนเพราะการไดฝกอยางสม่ําเสมอ
โดยการฝกเปนไปตามโปรแกรมการฝก 6 สัป ดาห สงผลใหเกิดทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานอยาง
ตอเนื่อง เปนขั้นตอนที่สอดคลองกับที่ ประภาส โพธิ์ทองสุนันท (พ.ศ.2547)ไดกลาวไวเกี่ยวกับการ
ทํ า งานแบบฝ ก ทั ก ษะและการเรี ย นรูว า ทั ก ษะ(Skill) การกระทํ า (Performance) มีผ ลจาก
องคประกอบหลายอยางเชน ความเมื่อยลา , สภาวะจิตใจ, แรงจูงใจ หรือความจําเปนในการทํางาน
เฉพาะอยางเพื่อใหเกิดความชํานาญจะตองใชเวลานานพอสมควรและปฏิบัติตามลักษณะการทํางาน
แบบทักษะการเรียนรูอยางเปนขั้นตอนที่เกี่ยวของกับขบวนการเรียนรูการฝกฝน การทํางานแบบ
ทักษะเปนการกระทําที่ซับซอนและมีจุดประสงคที่เกี่ยวของกับขบวนการตอเนื่องกันของประสาท
การรับรู ประสาทสวนกลางและกลไกการควบคุมการทํางานซึ่งผานกระบวนการเรียนรูตองมีการ
จัดรวบนวมและสหสัมพันธกันเพื่อจะไดผลงานที่ตองการดวยความแมนยําและสมบูรณแบบ แบง
ไดเปน 4 ขบวนการ ดังนี้
1.1 ขบวนการรับรู (Perceptual mechanism) ขอมูลจะถูกปอนสงเขาสูระบบ
ประสาท โดยผานทางโสตประสาททั้ง 5 รูปแบบ แลวแตรูปแบบวิธีการของการนําเสนอขอมูลเมื่อ
ไดรับสัญญาณขอมูลแลวจะมีขบวนการแยกแบงขอมูลวาแคบไดรับรูอดีตแลวหรือในปจจุบั นโดย
อาศัยความจําเปนที่เก็บไวเปนสิ่งสําคัญในการพิจารณา
1.2 ขบวนการการเลือกตัดสิน (Decision mechanism) จะรับ ขอมูล ตอจาก
ขบวนการรับรูและเลือกตัดสินหาวิธีการโดยการคนหาเลือกจากความจําระยะยาวเก็บไวที่มีเก็บไว
ในรูปแบบที่แนนอน อันเปนผลจาการเคยฝกฝน การเลือ กการตัดสินเปนการหาวิธีการที่เหมาะสม
ที่สุด ขบวนการนี้จะใชระยะเวลาหนึ่งในการเลือกตัดสิน
1. 3. ขบวนการผลแสดงออก (Effector mechanism) เมื่อวิธีการตอบสนองไดถูก
เลือกตัดสินไวแลว มีขบวนการหาเปาหมายที่เปนตัวถายทอดผลแสดงออกใหเหมาะสมตามสภาวะ
และสิ่งแวดลอม ทําใหเกิดผลแสดงออกการตอบสนองขึ้นตามตองการ
1. 4. ขบวนการยอนกลับ (Feedback mechanism) ผลการกระทําที่แสดงออกจะถูก
ตรวจสอบและปอนขอมูลยอนกลับไปยังสวนที่ควบคุม เพื่อใหผูกระทําทราบผลการกระทํานั้น
ถูกตองแมนยําดังที่คาดเพียงใด การสงขอมูลยอนกลับแบบนี้อาจทํากระทําไดในชวงที่การกระทํายัง
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ดําเนินการอยูเรียกวา Knowledge of Performance และในชวงที่การกระทํานั้นสิ้นสุดแลว เรียกวา
Knowledge of Results
ขอมูลยอนกลับจะทําใหผูกระทําสามารถเปรียบเทียบผลของการกระทํากับสิ่งที่คาดไว
ลวงหนาจะเปนพื้นฐานในการเลือกตัดสินเกี่ยวกับการกระทําอันใหมตอไปการสงขอมูลยอนกลับ
จะตอง บงบอกถึงลักษณะของ ทิศทาง ขนาดปริมาณความผิดพลาด ขอมูลที่สงกลับตองเปน ขอมูล
ที่แมนยํา วิธีการใหอาจเปนโดยการมองเห็น เสียง สัมผัส หรือประสาทรับรูตําแหนงภายในขอตอ
หรือกลามเนื้อ
จากการฝกจะพัฒนาการประสานสัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อซึ่งมีการ
ทํ า งานจาการสั่ ง การจากระบบสมองผานทางเซลลป ระสาทมายังกล ามเนื้ อ เพื่อ ทําใหร างกาย
เคลื่อนไหวตามระบบสั่งการของสมองซึ่งสงผลใหผูเขารับการฝกตามโปรแกรมมีทักษะที่ดีขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับ ชูศักดิ์และกันยา (2536:445) กลาววา ความ ความคลองแคลววองไวสามารถเพิ่มได
โดยการฝกสวนประกอบตางๆ เชนการรวมกันทํางานของกลามเนื้อ ซึ่งตองพยายามพัฒนาใหเกิด
การรวมงานกันในการเคลื่อนไหวที่เปนแบบหนึ่งแบบใดที่จําเปนตอการทํากิจกรรมนั้นๆ รวมทั้ง
การฝ กพลัง ของกลา มเนื้อจะทํา ใหความคลองแคลววองไวพัฒนาได ถาพลังกลามเนื้อไมดีก าร
ควบคุมแรงเฉื่อยของรางกายจะเปนไปไดไมดี ตัวอยางเชน ในการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วยอม
ตองการกําลังขามาก เพื่อทําใหรางกายหยุดหรือเพื่อเปลี่ยนทิศทาง การพุงตัวออกไปขึ้นอยูกับกําลัง
ซึ่งตองอาศัยพลังและความเร็วดวย รวมทั้งปฏิกิริยาซึ่งเปนเวลาที่ใชในการเคลื่อนไหวที่ตอบสนอง
ตอการกระตุน มีความสําคัญตอความคลองแคลววองไวและการฝกความออนตัวเพื่อการเคลื่อนไหว
ไดเต็มชวงเรียบและมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเราควรฝกฝนทั้งดานสมรรถภาพและทักษะเพื่อให
เกิดความชํานาญควบคูกันไปพรอมๆกัน จึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการฝกตามเปาหมาย
2. หลังจาการฝกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามโปรแกรมการฝกเปนเวลา 6 สัปดาห โดย
แบงออกเปน 2 กลุม กลุมทดลอง เปนการฝกตามโปรแกรม ชวงเชาและเย็น ในวันจันทร - ศุกร
กลุมควบคุม เปนการฝก ชวงเย็นเพียงอยางเดียว ในวันจันทร - ศุกร ผลการเปรีย บเทีย บขอมูล
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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การฝกเพียงตอนเย็นเพียงอย างเดียว และอาจจะเปนเพราะวาการฝกในทาตางๆ ในรูปแบบการฝก
ทักษะขั้นพื้นฐาน เชน การเคลื่อนที่โดยการ กาว - ลาก -ชิด (สไลด) ไปดานขาง ทั้งซายและขวา ,
การเลี้ยงลูกฟุตซอลดวยฝาเทา ดานในหรือดานขางรวมถึงทักษะในการเดาะลูกฟุตบอล และทักษะ
ในการเลนเปนทีม เปนตนอาจทําใหนักกีฬาเกิดสมาธิและทักษะที่ดีขึ้นกวาเดิม ดังเชน ศิริรัตน
หิ รัญรั ตน (2539:153) ได ก ล า วไว วาความสามารถของการฝก แตล ะดานของแต ล ะบุค คลใช
ระยะเวลาไมเทากัน โดยทั่วไปแลวการฝกในชวงระยะเวลา 4-6 สัปดาหๆ ละ 3 วันก็ทําใหมีการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้น นักเรียนจึงไดรับการพัฒนาระบบประสาทและกลามเนื้ออยางมีความ
ตอเนื่องมากกวาโปรแกรมการฝกแบบควบคุม จึงสงผลใหเกิดทักษะมากกวา และเด็กในชวงวัยนี้มี
ความกระตือรือรนในการฝกซอมอยางตอเนื่องและมีความแข็งแรงทั้งทางรางกายและจิตใจ เกิด
ความเมื่ อยลา ที่ มีผลจาการฝก นอยกวาวัยชราและวัย เด็ก ซึ่งตองการการพักหลังจากการฝกมาก
เพราะฉะนั้นโปรแกรมการฝกฟุตซอลขั้นพื้นฐานใชไดดีกับการฝกทักษะที่ตองอาศัยความชํานาญ
ระยะเวลาในการฝกและความเหมาะสมกับวัยเพื่อทําการฝก

ขอเสนอแนะ
1. ควรศึก ษารายละเอีย ดของโปรแกรมอยางละเอีย ดกอนนําไปใชจริงเพื่อที่จะเกิดการ
พัฒนาทักษะอยางสูงสุด
2. โปรแกรมการฝกทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ควรจะปรับใหเหลือเวลาในการฝกเฉพาะ
ชวงเชา ตอสัปดาห เพราะจะไมทําใหนักกีฬาเกิดความเบื่อหนายและเมื่อยลา
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรจะใชระยะเวลาในการศึกษาใหนานกวา 6 สัปดาห เพราะจะทําใหผลการศึกษา
ชัดเจน
2. การวิจัยครั้งตอๆไป อาจเลือกทักษะฟุตซอลอื่นๆ เชน ทักษะการเลี้ยงบอล ทักษะการ
โหมง หรือทักษะการเตะมุม เปนตน มาทดสอบดวย
3. ในการศึ ก ษาครั้ ง ต อ ไปควรจะกระทํ ากั บ ทั ก ษะการเล น แบบอื่ นๆด วย โดยใช ก ลุ ม
ตัวอยางๆหลายๆกลุมที่แตกตางกัน และใชระยะเวลามากนอยแตกตางกัน

