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Abstract
The purpose of this research was to investigate football skill levels of level - 3 male students
in Chachoengsao educational service area in academic year 2009. The 346 male students, who were
learning, courses football were chosen by multistage random sampling. Nutthawut Plongcharoen’s
soccer skill test was used to collect data in this study. The data were then analyzed for mean, standard
deviation, maximum and minimum scores, mode, median and T – Score. The results were as follows:
1. Mean and standard deviation, maximum and minimum scores, mode and median of each
football skill level respectively were:
1.1 Skill of Ball Control: 121.29 and 33.67, 195 and 43, 134 and 123
1.2 Skill of Wall Pass: 13.77 and 1.79, 19 and 10, 14, and 14
1.3 Skill of Heading: 7.27 and 1.00, 10 and 5, 8, and 7
1.4 Skill of Aerial Kick: 9.67 and 2.31, 19 and 5, 12 and 9
1.5 Skill of Dribbling: 40.38 and 9.82, 67 and 20, 34 and 38
1.6 Skill of Shooting: 11.46 and 2.74, 18 and 6, 12 and 11.5
2. Norms (T – Score) were as follows: Very high = 72 and over, High = 60 – 71, Medium = 50
– 59, Low = 29 – 49 and Very low = 28 and below.
Key word: Football skill level of the level 3 male students
*

บัณฑิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูว้ จิ ยั
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประธานควบคุมปริญญานิพนธ์
***
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์
**

68 วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มคี วามมุ่งหมายเพื่อศึกษาระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย ช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้เป็ นนักเรียน
ชาย ช่วงชัน้ ที่ 3มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 จํานวน
346 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน (Multi – Stage Random Sampling) แบบทดสอบ
ทักษะฟุตบอล ของ ณัฐวุฒ ิ ปล้องเจริญ ประกอบด้วย การเดาะลูกฟุตบอล (Ball Control) การเตะลูกฟุตบอล
กระทบฝาผนัง (Wall Volley) การโหม่งลูกฟุตบอล (Heading) การเตะลูกฟุตบอลโด่ง (Aerial Kick) การเลีย้ งลูก
ฟุตบอล (Dribbling) การยิงประตูฟุตบอล (Shooting) ได้ถูกนํ ามาใช้เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด ฐานนิยม มัธยฐาน
และคะแนนที ผลการวิจยั พบว่า
1. ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย ช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
ปี การศึกษา 2552 มีค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด ฐานนิยม มัธยฐาน ของ
คะแนนในการทดสอบทักษะฟุตบอลแต่ละรายการตามลําดับ ดังนี้
1.1 ระดับทักษะการเดาะลูกฟุตบอล มีคา่ เฉลีย่ = 121.29 ครัง้ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 33.67
คะแนนสูงสุด = 195 ครัง้ คะแนนตํ่าสุด = 43 ครัง้ ฐานนิยม = 134 ครัง้ และมัธยฐาน = 123 ครัง้
1.2 ระดับทักษะการเตะลูกฟุ ตบอลกระทบฝาผนัง มีค่าเฉลี่ย = 13.77 ครัง้ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน= 1.79 คะแนนสูงสุด = 19 ครัง้ คะแนนตํ่าสุด =10 ครัง้ ฐานนิยม = 14 ครัง้ และมัธยฐาน = 14
ครัง้
1.3 ระดับทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล มีคา่ เฉลีย่ = 7.27 ครัง้ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 1.00
คะแนนสูงสุด = 10 ครัง้ ค่าตํ่าสุด = 5 ครัง้ ฐานนิยม = 8 ครัง้ และมัธยฐาน = 7 ครัง้
1.4 ระดับทักษะการเตะลูกฟุตบอลโด่ง มีคา่ เฉลีย่ = 9.67 ครัง้ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 2.31
คะแนนสูงสุด = 19 ครัง้ คะแนนตํ่าสุด = 5 ครัง้ ฐานนิยม = 12 ครัง้ และมัธยฐาน = 9 ครัง้
1.5 ระดับทักษะการเลีย้ งลูกฟุตบอล มีค่าเฉลีย่ = 40.38 วินาที ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 9.82
วินาที คะแนนสูงสุด = 67 วินาที คะแนนตํ่าสุด = 20 วินาที ฐานนิยม = 34 วินาที และมัธยฐาน = 38 วินาที
1.6 ระดับทักษะการยิงประตูฟุตบอล มีคา่ เฉลีย่ = 11.46 ครัง้ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน = 2.74
คะแนนสูงสุด = 18 ครัง้ คะแนนตํ่าสุด = 6 ครัง้ ฐานนิยม = 12 ครัง้ และมัธยฐาน = 11.5 ครัง้ ตามลําดับ
2. ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
ปี การศึกษา 2552 รวมทุกรายการ มีเกณฑ์คะแนนที (T-Score) คือ ระดับสูงมาก มีค่าคะแนนที 72 ขึ้นไป,
ระดับสูง มีค่าคะแนนที 60 – 71, ระดับปานกลาง มีค่าคะแนนที 50 - 59, ระดับตํ่า มีค่าคะแนนที 29 – 49 และ
ระดับตํ่ามากมีคา่ คะแนนที 28 ลงมา
คําสําคัญ : ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

69

บทนํา
กิจกรรมกีฬาประเภทต่างๆ นับว่าเป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญในการใช้เป็ นสื่อในการเรียนการสอนตาม
ความมุ่งหมายของหลักสูตรวิชาพลศึกษาทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะกิจกรรมกีฬาที่ได้รบั การจัดสรรเป็ น
อย่างดีแล้ว และนําไปบรรจุไว้ในหลักสูตรย่อมจะมีคา่ ต่อผูเ้ รียน ตามหลักสูตรของปรัชญาการศึกษา กีฬาฟุตบอล
เป็ นกีฬาทีน่ ิยมเล่นกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศไทย เป็ นกีฬาทีม่ กี ารจัดการแข่ง เป็ นกีฬาฟุตบอล
อาชีพ เป็ นลีกสูงสุดในประเทศไทยมีการจัดการแข่งขันในการต่างๆ เช่น ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลกี ฟุตบอล
ชิงถ้วยพระราชทาน ประเภท ก ดิวชิ นั ่ 1 ดิวชิ นั ่ 2 ถ้วย ข ค และ ง ฯลฯ ตลอดจนหน่ วยงานทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ก็ยงั มีการจัดการแข่งขันฟุตบอล อยูเ่ ป็ นประจํา ซึง่ จะบรรจุเข้าไปในกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เสมอ เหมือนกับ ลือ
ศักดิ ์ กุลน้อย (2538: 1) กล่าวว่า ปจั จุบนั ได้มกี ารจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กันอย่างกว้างขวางภายในประเทศ
มีการจัดการแข่งขันตัง้ แต่ภายในโรงเรียนระหว่างโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมทัง้ ในระดับเยาวชนและ
ประชาชนทัวไป
่ เช่น กีฬานักเรียนของจังหวัดต่าง ๆ กีฬานักเรียนของกรมพลศึกษา กีฬาวิทยาลัยพลศึกษา
(ปจั จุบนั ได้เปลี่ยนเป็ นสถาบันการพลศึกษา) กีฬามหาวิทยาลัย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และการ
แข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน เป็ นต้น
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทําให้สมาคมกีฬาจังหวัด สถาบันการศึกษา และหน่ วยงานต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการมี
ส่วนร่วมในกีฬาฟุตบอล หรือส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จึงจําเป็ นต้องสร้างนักกีฬาของตนให้มปี ระสิทธิภาพสูงสุด
สมบัติ กาญจนกิจ; สมหญิง จันทรุไทย (2542: 2 - 3) กล่าวว่า การแสดงความสามารถของนักกีฬาทัง้ ในขณะ
ฝึกซ้อมและแข่งขัน มีองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 3 ประการ ได้แก่
1. สมรรถภาพทางเทคนิค ทักษะและกลยุทธ์ทางการกีฬา (Sport Technique, Skills and Strategies
Fitness) เป็ นความสามารถของนักกีฬาซึ่งเป็ นผลมาจาการเรียนรูแ้ ละการฝึ กหัด นักกีฬาที่มที กั ษะสูง รูจ้ กั
เทคนิคและกลยุทธ์ทางการกีฬาก็จะแสดงความสามารถในระดับสูง
2. สมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) เป็ นดัชนีทแ่ี สดงให้เห็นว่า ความสามารถด้านร่างกายทีม่ ี
อยูน่ ํามาใช้ได้มากน้อยเพียงใด นักกีฬาทีมสี มรรถภาพทางด้านร่างกายดี ก็จะนําเอาความสามารถทีม่ อี ยูม่ าใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย ได้แก่ ความแข็งแรง ความอดทนของกล้ามเนื้อ
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต ความคล่องแคล่วว่องไว ความอ่อนตัว พลังงาน การประสานงานระหว่าง
มือกับอุปกรณ์ เป็ นต้น
3. สมรรถภาพทางจิตใจ (Mental Fitness) เป็ นดัชนีทจ่ี ะชีใ้ ห้เห็นถึงความสามารถทางด้านจิตใจซึ่งมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับความสามารถทางกายทีจ่ ะแสดงพฤติกรรมทางการเคลื่อนไหวทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
กีฬาฟุตบอลเป็ นเกมกีฬาที่ใช้จํานวนการยิงประตูเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินผลแพ้ชนะ โดยทีมฟุตบอล
ทีมใดยิงประตูได้มากทีส่ ดุ ในเวลาทีจ่ าํ กัดคือ 90 - 120 นาที เล่นตามกฎกติกามารยาททีว่ างไว้และใช้อวัยวะ
ต่าง ๆ ในการเล่นคือ เท้า เข่า ลําตัว ศีรษะ ยกเว้นแขนและมือ แต่สามารถใช้มอื ทุ่มลูกบอลเข้ามาได้เมื่อลูกบอล
ออกนอกสนามบริเวณเส้นข้างสนาม สําหรับผู้รกั ษาประตูสามารถใช้แขนและมือเล่นได้เฉพาะในเขตประตู
เท่านัน้ สานนท์ เพ็ญแสง (2536: 1) กล่าวว่า สิง่ ทีส่ าํ คัญทีใ่ ช้เป็ นเครื่องตัดสินผลการแข่งขันคือ ผลการทําประตู
ซึง่ เป็ นผลจากการประสานงานการเล่นในทีมอย่างดีเยีย่ ม อันสืบเนื่องมาจากการมีทกั ษะทีด่ ี คือ การเลีย้ งลูกบอล
การหยุดลูกบอล การโหม่งลูกฟุตบอล และการส่งลูกบอลในลักษณะต่าง ๆ ด้วยความแม่นยํา สอดคล้องกับ
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ผาณิต บิลมาศ (2548: 3) กล่าวว่า นักกีฬาฟุตบอลที่ดตี ้องมีรากฐานทางทักษะการเล่นที่ดเี ป็ นลําดับแรก
เสียก่อ นและได้ม าจากการฝึ กฝนขัน้ พื้น ฐานที่ถูก วิธีถูก ต้องนัน่ เอง และการที่นักเรีย นได้ทราบระดับทัก ษะ
ความสามารถของตัวเองจะเป็ นแรงจูงใจให้มกี ารศึกษาหาวิธกี ารต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนหรือฝึ กซ้อม
เพื่อเพิม่ ระดับความสามารถทางทักษะฟุตบอลให้สงู ขึน้ เช่นเดียวกับ ประโยค สุทธิสง่า (2524: 30) กล่าวว่า
ทักษะฟุตบอลที่ควรฝึ กสําหรับการเล่นฟุตบอล คือ การหยุด การเตะ การโหม่ง การยิงประตู การทุ่ม และการ
เป็ นผูร้ กั ษาประตู สิง่ เหล่านี้เป็ นองค์ประกอบทีส่ าํ คัญในการบ่งชีค้ วามสามารถในการเล่นฟุตบอลของบุคคลนัน้
ๆ ว่ามีทกั ษะมากน้อยเพียงใด ซึ่งความสามารถดังกล่าวนี้ ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยหลายประการ จากเหตุผลดังกล่าว
กีฬาฟุตบอลเป็ นทีส่ นใจและชื่นชอบของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา และผูว้ จิ ยั เคยเป็ น
นักกีฬาฟุตบอลของจังหวัด เป็ นครูสอนวิชาฟุตบอลและเป็ นผูฝ้ ึ กสอน เห็นว่าระดับทักษะฟุตบอลมีความจําเป็ น
และสําคัญในการแข่งขันระดับต่าง ๆ และมีประโยชน์ในการเรียนวิชาฟุตบอลของครูผสู้ อน ประกอบด้วยจังหวัด
ฉะเชิงเทรายังไม่เคยมีการทดสอบระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนช่วงชัน้ ที่ 3 ว่ามีทกั ษะอยู่ใดระดับใด ดังนัน้
ผู้วจิ ยั มีความสนใจที่จะทําการศึกษาเกี่ยวกับระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในเขตพื้นที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา ซึง่ ผลทีไ่ ด้จากการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อครูผสู้ อนและผูฝ้ ึกสอน สามารถนําไปเป็ นเกณฑ์
ในการวัดระดับความสามารถทางทักษะฟุตบอลของนักเรียนและเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนวิชาฟุตบอลต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
2. เพือ่ หาเกณฑ์ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552

ความสําคัญของการวิ จยั
ทําให้ทราบระดับทักษะฟุตบอล และการประเมินเกณฑ์ทกั ษะฟุตบอลนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัด
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนวิชาฟุตบอล และเป็ นประโยชน์ ต่อครูผู้สอน ตลอดจนผูท้ ่เี กี่ยวข้องและสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า เพื่อนํ าไป
พัฒนาในการฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนต่อไป

ประชากร
ประชากรที่ใช้การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 คือ นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 จํานวน 31 โรงเรียน ทีก่ ําลังเรียนฟุตบอล มี
จํานวนนักเรียนทัง้ สิน้ 3,585 คน
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ในครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 คือ นักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี
3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 รวมทัง้ สิน้ 31 โรงเรียน ที่กําลังเรียน
ฟุ ต บอลทัง้ สิ้น 3,585 คน การประมาณขนาดกลุ่ม ตัว อย่า งโดยใช้ต ารางสํา เร็จ รูป ของเครจซี่ และมอร์แ กน
(Krejcie; & Morgan. 1970: 608) ได้จาํ นวนกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 346 คน วิธกี ารสุม่ ตัวอย่างแบบหลายขัน้ ตอน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
ผูว้ จิ ยั ใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลของ ณัฐวุฒ ิ ปล้องเจริญ เป็ นเครือ่ งมือในการทดสอบนักเรียน
ชาย ช่วงชัน้ ที่ 3 ซึง่ ประกอบด้วยรายการทดสอบดังนี้
1. แบบทดสอบการเดาะลูกฟุตบอล
2. แบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง
3. แบบทดสอบการโหม่งลูกฟุตบอล
4. แบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลโด่ง
5. แบบทดสอบการเลีย้ งลูกฟุตบอล
6. แบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ศึกษารายละเอียดเกีย่ วกับการทดสอบทักษะฟุตบอลของ ณัฐวุฒ ิ ปล้องเจริญ
2. นําแบบทดสอบทักษะฟุตบอลของ ณัฐวุฒ ิ ปล้องเจริญ มาทดลองกับนักเรียนทีไ่ ม่ใช่กลุม่ ตัวอย่าง
จํานวน 30 คน เพือ่ หาความเชื่อมัน่ ได้คา่ ความเชื่อมันเท่
่ ากับ 0.839
3. ผูว้ จิ ยั ทําหนังสือขอความร่วมมือการทําวิจยั จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพือ่ ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโรงเรียนทัง้ 16 โรงเรียน เพื่อทําการทดสอบกับกลุม่ ตัวอย่าง
4. ผูว้ จิ ยั ชีแ้ จงจุดประสงค์ของการทดสอบและสาธิตวิธกี ารทดสอบตามแบบทดสอบของ ณัฐวุฒ ิ ปล้อง
เจริญ
5. จัดเตรียมอุปกรณ์สถานทีแ่ ละแบบบันทึกผลการทดสอบ
6. ทําการทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลตามแบบทดสอบของ ณัฐวุฒ ิ ปล้องเจริญ
7. ผูว้ จิ ยั เป็ นผูค้ วบคุมการทดสอบทุกครัง้ ด้วยตนเอง

การจัดกระทําข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล

1. หาค่าเฉลีย่ ( x ) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S) ค่าสูงสุด (Max) และค่าตํ่าสุด (Min) ฐานนิยม (Mode)
มัธยฐาน (Median) ของคะแนนการทดสอบทักษะกีฬาฟุตบอลแต่ละรายการของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ใน
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552 เป็ นกลุม่ ตัวอย่าง
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2. หาเกณฑ์ระดับทักษะกีฬาฟุตบอล โดยใช้คา่ คะแนนที (T - Score) และแบ่งระดับทักษะกีฬาฟุตบอล
แต่ละรายการและคะแนนรวมของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปี
การศึกษา 2552 ออกเป็ น 5 ระดับ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก

สรุปผลการวิ จยั
1. ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
ปี การศึกษา 2552 มีค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตํ่าสุด ฐานนิยม มัธยฐาน ของคะแนนในการ
ทดสอบทักษะฟุตบอลแต่ละรายการตามลําดับ ดังนี้
1.1 ระดับทักษะการเดาะลูกฟุตบอล มีคา่ เฉลีย่ 121.29 ครัง้ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 33.67 มี
ค่าสูงสุด 195 ครัง้ ค่าตํ่าสุด 43 ครัง้ มีฐานนิยม 134 ครัง้ มัธยฐาน 123 ครัง้
1.2 ระดับทักษะการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีคา่ เฉลีย่ 13.77 ครัง้ และค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน 1.79 มีคา่ สูงสุด 19 ครัง้ และค่าตํ่าสุด 10 ครัง้ มีฐานนิยม 14 ครัง้ มัธยฐาน 14 ครัง้
1.3 ระดับทักษะการโหม่งลูกฟุตบอล มีคา่ เฉลีย่ 7.27 ครัง้ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 1.00 มี
ค่าสูงสุด 10 ครัง้ และค่าตํ่าสุด 5 ครัง้ มีฐานนิยม 8 ครัง้ มัธยฐาน 7 ครัง้
1.4 ระดับทักษะการเตะลูกฟุตบอลโด่ง มีคา่ เฉลีย่ 9.67 ครัง้ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.31 มี
ค่าสูงสุด 19 ครัง้ และค่าตํ่าสุด 5 ครัง้ มีฐานนิยม 12 ครัง้ มัธยฐาน 9 ครัง้
1.5 ระดับทักษะการเลีย้ งลูกฟุตบอล มีคา่ เฉลีย่ 40.38 วินาที และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 9.82 มี
ค่าสูงสุด 67 วินาที และค่าตํ่าสุด 20 วินาที มีฐานนิยม 34 วินาที มัธยฐาน 38 วินาที
1.6 ระดับทักษะการยิงประตูฟุตบอล มีคา่ เฉลีย่ 11.46 ครัง้ และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน 2.74 มี
ค่าสูงสุด 18 ครัง้ และค่าตํ่าสุด 6 ครัง้ มีฐานนิยม 12 ครัง้ มัธยฐาน 11.5 ครัง้ ตามลําดับ
2. หาเกณฑ์ระดับทักษะ โดยใช้ค่าคะแนนที (T - Score) และแบ่งระดับทักษะกีฬาฟุตบอลแต่ละ
รายการและคะแนนรวมของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปี
การศึกษา 2552 ทุกรายการออกเป็ น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ตํ่า และตํ่ามาก ดังนี้
2.1 ระดับทักษะการเดาะลูกฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
ระดับสูงมาก มีคา่ ตัง้ แต่ 195 ครัง้ ขึน้ ไป หรือมีคา่ คะแนนที 72 ขึน้ ไป
ระดับสูง
มีคา่ ระหว่าง 134 - 194 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 54 - 71
ระดับปานกลาง มีคา่ ระหว่าง 123 - 133 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 51 - 53
ระดับตํ่า
มีคา่ ระหว่าง 44 - 122 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 40 - 50
ระดับตํ่ามาก มีคา่ ตัง้ แต่ 43 ครัง้ ลงมา หรือมีคา่ คะแนนที 39 ลงมา
2.2 ระดับทักษะการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนังของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
ระดับสูงมาก มีคา่ ตัง้ แต่ 19 ครัง้ ขึน้ ไป หรือมีคา่ คะแนนที 79 ขึน้ ไป
ระดับสูง
มีคา่ ระหว่าง 16 - 18 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 62 - 78
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ระดับปานกลาง มีคา่ ระหว่าง 14 - 15 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 51 - 61
ระดับตํ่า
มีคา่ ระหว่าง 11 - 13 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 30 - 50
ระดับตํ่ามาก มีคา่ ตัง้ แต่ 10 ครัง้ ลงมา หรือมีคา่ คะแนนที 35 ลงมา
2.3 ระดับทักษะการโหม่งลูกฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
ระดับสูงมาก มีคา่ ตัง้ แต่ 10 ครัง้ ขึน้ ไป หรือมีคา่ คะแนนที 77 ขึน้ ไป
ระดับสูง
มีคา่ เท่ากับ 9 ครัง้
หรือมีคา่ คะแนนที 58 - 76
ระดับปานกลาง มีคา่ ระหว่าง 7 - 8 ครัง้
หรือมีคา่ คะแนนที 38 - 57
ระดับตํ่า
มีคา่ เท่ากับ 6 ครัง้
หรือมีคา่ คะแนนที 28 - 37
ระดับตํ่ามาก มีคา่ เท่ากับ 5 ครัง้
หรือมีคา่ คะแนนที 27 ลงมา
2.4 ระดับทักษะการเตะลูกฟุตบอลโด่งของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
ระดับสูงมาก มีคา่ ตัง้ แต่ 19 ครัง้ ขึน้ ไป หรือมีคา่ คะแนนที 90 ขึน้ ไป
ระดับสูง
มีคา่ ระหว่าง 13 - 15 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 57 - 89
ระดับปานกลาง มีคา่ ระหว่าง 9 - 12 ครัง้
หรือมีคา่ คะแนนที 44 - 56
ระดับตํ่า
มีคา่ ระหว่าง 7 - 8 ครัง้
หรือมีคา่ คะแนนที 31 - 43
ระดับตํ่ามาก มีคา่ ตัง้ แต่ 6 ครัง้ ลงมา หรือมีคา่ คะแนนที 30 ลงมา
2.5 ระดับทักษะการเลีย้ งลูกฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
ระดับสูงมาก มีคา่ ตัง้ แต่ 20 วินาทีลงมา หรือมีคา่ คะแนนที 71 ขึน้ ไป
ระดับสูง
มีคา่ ระหว่าง 21 - 34 วินาที หรือมีคา่ คะแนนที 61 - 70
ระดับปานกลาง มีคา่ ระหว่าง 35 - 38 วินาที หรือมีคา่ คะแนนที 52 - 60
ระดับตํ่า
มีคา่ ระหว่าง 39 - 66 วินาที หรือมีคา่ คะแนนที 24 - 51
ระดับตํ่ามาก มีคา่ ตัง้ แต่ 67 วินาทีขน้ึ ไป หรือมีคา่ คะแนนที 23 ลงมา
2.6 ระดับทักษะการยิงประตูฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2552
ระดับสูงมาก มีคา่ ตัง้ แต่ 18 ครัง้ ขึน้ ไป หรือมีคา่ คะแนนที 74 ขึน้ ไป
ระดับสูง
มีคา่ ระหว่าง 16 - 17 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 67 - 73
ระดับปานกลาง มีคา่ ระหว่าง 12 - 15 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 52 - 66
ระดับตํ่า
มีคา่ ระหว่าง 7 - 11 ครัง้ หรือมีคา่ คะแนนที 31 - 51
ระดับตํ่ามาก มีคา่ ตัง้ แต่ 6 ครัง้ ลงมา หรือมีคา่ คะแนนที 30 ลงมา
2.7 ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาฉะเชิงเทรา
ปีการศึกษา 2552 รวมทุกรายการ มีเกณฑ์ดงั นี้
ระดับสูงมาก มีคา่ คะแนนที 72 ขึน้ ไป
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ระดับสูง
มีคา่ คะแนนที
ระดับปานกลาง มีคา่ คะแนนที
ระดับตํ่า
มีคา่ คะแนนที
ระดับตํ่ามาก มีคา่ คะแนนที

60 - 71
50 - 59
29 - 49
28 ลงมา

อภิ ปรายผล
1. นักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 หรือนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาชัน้ ปีท่ี 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 มีค่าเฉลีย่ ของการเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง การเลีย้ งลูก
ฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโด่ง การโหม่งลูกฟุตบอล การยิงประตูฟุตบอล เท่ากับ 121.29 ครัง้ 13.77 ครัง้ 7.27
วินาที 9.67 ครัง้ 40.38 ครัง้ และ 11.46 ครัง้ ตามลําดับ จากการศึกษาระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วง
ชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํา นักงานเขตพื้น ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา ปี การศึก ษา 2552 สถานที่ใช้ในการทดสอบเป็ น
สถานทีแ่ ต่ละโรงเรียนตามสภาพภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศทีโ่ รงเรียนนัน้ ตัง้ อยู่ แต่ผวู้ จิ ยั ได้พยายามคัดเลือกสถานที่
ที่มลี กั ษณะใกล้เคียงกันในการทดสอบ ทัง้ นี้จากการสัมภาษณ์ ครูผู้สอน นักเรียน และจากประสบการณ์ ของ
ผูว้ จิ ยั พอสรุปได้ถงึ ข้อควรคํานึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับระดับทักษะของนักเรียน เช่น สภาพ
ร่างกายและจิตใจ สภาพแวดล้อม สภาพของสนาม ซึ่งสิง่ เหล่านี้ล้วนเป็ นตัวแปรที่ทําให้มกี ารเปลี่ยนแปลงได้
ทัง้ สิน้
เมื่อนําค่าเฉลีย่ ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ฉะเชิงเทรา ปี การศึกษา 2552 ทีท่ ําการทดสอบ ซึ่งสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย
ชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาชลบุร ี ปี การศึกษา 2548 ของ กฤษณะ ยิม้ แย้ม (2549) ในการทํา
วิจ ัย เรื่อ งระดับ ทัก ษะฟุ ต บอลของนั ก เรีย นชายชัน้ มัธ ยมศึก ษาปี ท่ี 3 ในเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาชลบุ ร ี โดยใช้
แบบทดสอบของ ณัฐวุฒ ิ ปล้องเจริญ เหมือนกัน พบว่า มีค่าเฉลี่ยของการเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอล
กระทบฝาผนัง การเลีย้ งลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโด่ง การโหม่งลูกฟุตบอล การยิงประตูฟุตบอล เท่ากับ
72.86 ครัง้ 20.42 ครัง้ 38.22 วินาที 7.73 ครัง้ 5.08 ครัง้ และ 8.67 ครัง้ จะพบว่า ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับ
ค่าเฉลีย่ ของการทดสอบการเดาะลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง การเลีย้ งลูกฟุตบอล การเตะลูก
ฟุตบอลโด่ง การโหม่งลูกฟุตบอล การยิงประตูฟุตบอลของนักเรียนชายช่วงชัน้ ที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา มีค่าเฉลี่ยมากกว่าผลการทดสอบของนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 ในเขตพื้นที่
การศึกษาชลบุร ี ส่วนรายการอื่น ๆ มีค่าน้อยกว่า ทัง้ นี้เนื่องมาจาก สภาพร่างกายของนักเรียนมีความแตกต่าง
รวมทัง้ การพัฒ นาการทางร่ า งกาย เกี่ย วกับ ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้ อ ความคล่ อ งแคล่ ว ว่ อ งไว การ
ประสานงานกันของกล้ามเนื้อ ความชํานาญในทักษะกีฬา ซึง่ สอดคล้องกับ สุนทร ศรีเกตุ (2542: 18) การเล่น
การฝึ ก หรือการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ผูเ้ ล่นจะแสดงทักษะต่าง ๆ ออกมาให้เห็น แต่จะดีหรือไม่ดขี น้ึ อยู่กบั ความ
ชํา นาญของแต่ ล ะบุ ค คล การแสดงทัก ษะก็เ พื่อ ที่จ ะให้ก ารเล่น ของตนเกิด ความสนุ ก สนาน ตื่น เต้น มีก าร
ประสานงานทีด่ กี บั เพื่อนร่วมทีมจนเป็ นระบบ ซึง่ ทักษะต่าง ๆ ดังกล่าว หากผูเ้ ล่นได้ใช้ชนั ้ เชิงของทักษะทีด่ แี ละ
เหนือกว่าย่อมสามารถเอาชนะฝา่ ยตรงข้ามและป้องกันการบาดเจ็บของทัง้ 2 ฝา่ ยได้ดอี กี ด้วย
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั
ในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันและทําการทดสอบทัง้ 6 รายการพร้อมกัน ควรมาจัดแบ่ง
ผูร้ บั การทดสอบออกเป็ น 6 กลุ่ม โดยทีผ่ ทู้ ดสอบทัง้ 6 กลุ่มมีการหมุนเวียนจนครบทุกกลุ่มเพื่อประหยัดเวลาใน
การทดสอบ

ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรมีการศึกษาการสร้างเกณฑ์ทกั ษะกีฬาฟุตบอล ในนักเรียนระดับชัน้ อื่น ๆ
2. ควรมีการทดสอบทักษะกีฬาประเภทอื่น ๆ ด้วย
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