


          ประจําปที่ 13 ฉบับที่ 1 ตุลาคม 2554 - มีนาคม 2555           ISSN 1513-8410

¢ŒÍ¤ÇÒÁËÃ×Í¢ŒÍ¤Ô´àËç¹ã¹ÇÒÃÊÒÃ¹Õéà»š¹¢Í§¼ÙŒà¢ÕÂ¹ÁÔãª‹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍº¢Í§Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯àªÕÂ§ãËÁ‹

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม
RAJABHAT CHIANG MAI RESEARCH JOURNAL

ที่ปรึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรืองเดช  วงศหลา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ผูทรงคุณวุฒิที่กลั่นกรองผลงานทางวิชาการวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปที่ 13 ฉบับที่ 1
ศ.ดร.สายสมร  ลํายอง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.อาวรณ  โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม
รศ.ดร.วิบูลย รัตนาปนนท มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อ.ดร.สินธุ  สโรบล  มหาวิทยาลัยแมโจ
อ.ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.ประพันธ  ธรรมไชย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รศ.สนิท  สัตโยภาส  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ไพรัช  โกศัลยพิพัฒน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ศุภกฤษ  เมธีโภคพงษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อ.ดร.ณัฏฐพร  จักรวิเชียร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผศ.ดร.ชวิศ  จิตรวิจารณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผศ.สงวนศรี  วรรณสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

บรรณาธิการ
ผศ.มนตรี  ศิริจันทรช่ืน  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผูชวยบรรณาธิการ
อ.ดร.จิติมา กตัญู รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.วิไลลักษณ  กิติบุตร  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

หัวหนากองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.นครินทร  พริบไหว รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
น.ส.ศิริพร  ริพล  รักษาการหัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
น.ส.ณัฐธยาน  สมาเกตุ  นักวิจัย
น.ส.กรทอง  ลีสุวรรณ  นักวิจัย
นายปรัชญา  ไชยวงค  นักวิชาการคอมพิวเตอร
น.ส.กรรณิกา ซาซง  นักวิชาการเงินและพัสดุ
นางพิมพรรณ สูญโญ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป
นายวชิราวุธ  สุวรรณคํา  เจาหนาท่ีธุรการ  

สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 14 เลขที่ 202 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300
โทรศัพท/โทรสาร 0-5388-5950

ออกแบบและพิมพที่ หจก.วนิดาการพิมพ โทรศัพท 08-1783-8569



R
A

J
A

B
H

A
T

 C
H

IA
N

G
 M

A
I 

R
E

S
E

A
R

C
H

 J
O

U
R

N
A

L

¤Ó ¹Ó 

วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหมเปนวารสารทางวิชาการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือ
เผยแพร แลกเปลี่ยนประสบการณ ความรู งานวิจัย งานวิชาการและงานวิทยานิพนธ
ของคณาจารย บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมและสถาบัน
การศึกษาอื่นๆ ตลอดจนนักวิจัยทั่วไป มีการพิมพเผยแพรปละ 2 ฉบับ (ประจําเดือน
ตุลาคม-เดือนมีนาคม และเดือนเมษายน-เดือนกันยายน) ดําเนินการเผยแพรโดย
จดัสงใหสถาบันอดุมศึกษาทุกสถาบัน สาํนกังานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ สาํนกังาน
การอดุมศกึษาและหนวยงานวจิยัตางๆ การตพีมิพตนฉบบัทีเ่สนอขอลงตพีมิพจะตอง
ไมเคยลงตีพมิพในวารสารใดๆ มากอนหรอืไมอยูระหวางเสนอขอลงตีพมิพในวารสาร
อื่น และตองผานการประเมินกลั่นกรองใหความเห็นและตรวจแกไขโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาที่เกี่ยวของ เมื่อไดรับการตีพิมพในวารสารนี้ถือเปนสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม การนําตนฉบับไปตีพิมพใหมตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมและเจาของตนฉบับกอน ผลการวิจัยและความคิดเห็นท่ีปรากฏ
ในบทความตางๆ เปนความรบัผดิชอบของผูเขยีนบทความ ทัง้นีไ้มรวมความผดิพลาด
อันเกิดจากเทคนิคการพิมพ

ในฉบับนี้เปนปที่ 13 ฉบับที่ 1 เวลาการดําเนินการอยูในชวงเดือนตุลาคม 
2554 - มีนาคม 2555 วารสารฉบับนี้ไดนําเสนอบทความวิจัย 13 เรื่อง มีความเดน
ในดานวิชาการเพื่อรับใชสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมขอขอบคุณนักวิจัย
ทุกทานท่ีสงบทความวิจัยมาลงในวารสาร และหวังวาบทความดังกลาวจะเปน
ประโยชนในแวดวงวิชาการท่ีเกี่ยวของตอไป

บรรณาธิการ
วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม
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ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2551
Football Skill Levels of Level 3 Mall Students in

Chiangmai Educational Service Area

in Academic Year 2008

นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล รองศาสตราจารยผาณิต บิลมาศ 
ผูชวยศาสตราจารยธาวุฒิ ปลื้มสําราญ

ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา 
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ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 
ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2551
Football Skill Levels of Level 3 Mall Students in Chiangmai 

Educational Service Area in Academic Year 2008 

นายเศรษฐโชค สิริภักดีกุล รองศาสตราจารยผาณิต บิลมาศ ผูชวยศาสตราจารยธาวุฒิ ปลื้มสําราญ
ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

º·¤Ñ´Â‹Í

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย เพื่อศึกษาระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 ในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2551 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชียงใหมปการศึกษา 2551 จํานวน 335 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratifi ed random 
sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบทักษะฟุตบอลของณัฐวุฒิ ปลองเจริญ ประกอบดวยการเดาะ
ลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง การโหมงลูกฟุตบอล การเตะลูกฟุตบอลโดง การเลี้ยงลูกฟุตบอล 
การยิงประตูฟุตบอล วิเคราะหขอมูล โดยการหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนตํ่าสุด 
ฐานนิยม มัธยฐานและคะแนนที

ผลการวิจัยพบวา
1.  ระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายชวงช้ันท่ี 3 ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม ปการ

ศึกษา 2551 มีคาเฉล่ียเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนสูงสุด คะแนนต่ําสุด ฐานนิยม และมัธยฐานของ
คะแนนในการทดสอบทักษะฟุตบอลแตละรายการตามลําดับเปนดังนี้ 

1.1  ทักษะการเดาะฟุตบอล มีคาเทากับ 38.30 ครั้ง 8.96 ครั้ง 65 ครั้ง 16 ครั้ง 36 ครั้ง และ 37 คร้ัง 
ตามลําดับ

1.2  ทักษะเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีคาเทากับ 24.04 ครั้ง 8.13 ครั้ง 50 ครั้ง 10 ครั้ง 25 ครั้ง และ 
23 ครั้ง ตามลําดับ

1.3 ทักษะโหมงลูกฟุตบอลเพื่อความแมนยํามีคาเทากับ 7.40 ครั้ง 1.41 ครั้ง 12 ครั้ง 4 ครั้ง 8 ครั้ง และ 
7 ครั้ง ตามลําดับ

1.4 ทักษะการเตะลูกฟุตบอลโดงเขาวงกลมมีคาเทากับ 11.53 ครั้ง 2.93 ครั้ง 20 ครั้ง 4 ครั้ง 12 ครั้ง 
และ12 ครั้ง ตามลําดับ

1.5 ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอลเร็วออมหลักมีคาเฉลี่ยเทากับ 34.61 วินาที 6 วินาที 55 วินาที 20 วินาที 
31 วินาที และ 34 วินาที ตามลําดับ

1.6 ทักษะการยิงประตูเขากรอบมีคาเทากับ 13.70 ครั้ง 2.31 ครั้ง 19 ครั้ง 7 ครั้ง 14 ครั้ง และ 14 ครั้ง 
ตามลําดับ



2. ระดับทักษะฟุตบอลของชายชวงชั้นที่ 3 ในเขตสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2551 
รวมทุกรายการ มีเกณฑคะแนนที (T-Score) ดังนี้

 ระดับทักษะสูงมาก  มีคาคะแนนที 65 คะแนนขึ้นไป 
 ระดับสูง   มีคาคะแนนที 58-64 
 ระดับปานกลาง  มีคาคะแนนที 43-57 
 ระดับต่ํา   มีคาคะแนนที 36-42 
 ระดับต่ํามาก   มีคาคะแนนที 35 

Abstract

The purpose of this research was to investigate football skill levels of level 3 male students in Chiang 
Mai Educational Service Area in Academic Year 2008. The stratifi ed random sampling subjects were 335 
male students. Nutthawut Plongcharoen’s Soccer Skill Test was used to collect data. The data were analyzed 
into mean, standard deviation, maximum and minimum scores, mode, median, and T-Score.

The results were found as follows:
1. Mean, standard deviation, maximum and minimum scores, mode and median of each football skill 

level were
1.1  Ball Controlling: 38.30, 8.96, 65, 16, 36, 37 times.
1.2  Wall Volleying: 24.04, 8.13, 50, 10, 25, 23 times.
1.3  Heading: 7.40, 1.41, 12, 4, 8, 7 times.
1.4  Aerial Kicking: 11.53, 2.93, 20, 4, 12, 12 times.
1.5  Speed-Zigzag Dribbling: 34.61, 6, 55, 20, 31, 34 second.
1.6  Shooting: 13.70, 2.31, 19, 7, 14, 14 times.

2. Norms (T-score) were as fallows :
 Very high  =  65 and over
 High  =  58-64
 Medium  =  43-57
 Low  =  36-42
 Very  =  35 and below
 

º·¹íÒ

ในสังคมไทยการออกกําลังกายเริ่มมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวัน นอกจากจะทําใหรางกาย
มีความแข็งแรงแลว ยังทําใหสุขภาพทางจิตดีขึ้น และมีอารมณที่แจมใสราเริงอยูเสมอ การเลนกีฬาฟุตบอลเปน
การออกกาํลงักายอกีประเภทหนึง่ทีน่ยิมเลนกนัในปจจบุนั ซึง่การเลนกฬีานัน้มอียูหลายชนดิกฬีาท่ีคนไทยสวนใหญ
นิยมเลนกันมากไมวาจะเปนวอลเลยบอล ตะกรอ บาสเกตบอล แบตมินตัน และกีฬาชนิดอื่นๆ อีกมากมาย
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รวมไปถึงกฬีาฟุตบอล ไมวาจะไปท่ีแหงใดยอมตองมีการออกกําลงักายดวยการเลนฟตุบอลอยูเสมอ และยังสามารถ
กลาวไดวา กฬีาฟตุบอลเปนกฬีายอดนยิมไดอกีดวย สมคดิ ยอดระบํา (2544) การเลนฟตุบอลและการเลนกฬีาชนดิ
อื่นๆ โดยทั่วไปมีจุดมุงหมายเพื่อความสนุกสนาน อีกทั้งเปนการออกกําลังกาย ทําใหสุขภาพสมบูรณแลวยังมีการ
พฒันาขึน้จนถงึมกีารแขงขนั ซึง่ในปจจบุนัจดัใหมกีารแขงขนักนัเปนจํานวนมากมายตลอดท้ังป และยงัแบงออกเปน
หลายระดบั ไมวาจะเปนกฬีานกัเรยีน เยาวชน ประชาชน รวมท้ังระดบัชาต ิอกีท้ังยงัแบงการแขงขนัออกเปนประเภท 
11 คน 7 คน และ 5 คน เปนตน 

สชุาต ิมทุกุณัฑ (2516) กลาววา ฟตุบอลเปนกจิกรรมการออกกาํลงักายทีส่ามารถสงเสรมิพฒันาดานรางกาย 
อารมณ สงัคม และสตปิญญาของบคุคลไดเปนอยางด ีการเลนฟตุบอลมจีดุมุงหมายเพือ่ความสนกุสนานเพลดิเพลนิ 
เปนการออกกําลังกายที่จะใหรางกายมีพลานามัยสมบูรณ มีวินัยในตนเอง มีการประสานงาน และมีการควบคุม
อารมณของตนเองไดดีอีกดวย องคประกอบที่สําคัญที่นักกีฬาจะตองมีในการฝกทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน คือ การ
เลี้ยงลูกฟุตบอล การโหมงลูกฟุตบอล การยิงประตูฟุตบอล การเปนผูรักษาประตู การเตะลูกฟุตบอล การทุม
ลกูฟตุบอล การบังคับควบคุมลกูฟตุบอล นอกจากน้ียงัตองอาศัยปจจัยตางๆ ในการเคล่ือนไหวอีก อยางเชน ความเร็ว 
ความอดทน ความแข็งแรง และออนตัว เปนตน (ฟอง เกิดแกว, 2520) การทดสอบทักษะฟุตบอลเปนกิจกรรมท่ี
ครูพลศึกษาและผูฝกสอนใชในการวัดผล และประเมินผลนักเรียนและนักกีฬาเพ่ือตัดสินเกี่ยวกับสัมฤทธิผลของ
การเรียน และใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกตัวนักกีฬาฟุตบอลเขาแขงขันในโอกาสตอไป ซึ่ง ผาณิต 
บิลมาศ (2524) กลาววา “ประโยชนในการทดสอบ คือ เพื่อการจัดตําแหนง การวินิจฉัยวาเด็กเกงหรือวาไมเกง
ในวิชาที่เรียน การเปรียบเทียบระหวางเด็กแตละคน หรือแตละหองเรียน การพยากรณวาเด็กควรจะเรียนอะไรจึงจะ
สาํเรจ็และประเมนิคาการเรยีนการสอน” การทดสอบทกัษะฟตุบอลรวมไปถงึกระบวนการวดัและการประเมนิจงึเปน
สิ่งที่สําคัญมาก ซึ่งแบบทดสอบที่ดีนั้นจะตองมีความเชื่อมั่น ความเปนปรนัย ความเที่ยงตรงและมีเกณฑปกติ 
โดยเฉพาะการทดสอบทักษะทางดานกีฬาเปนสวนหนึ่งของการเรียนกิจกรรมพลศึกษา (สุนทร ศรีเกตุ, 2542) เพราะ
เปนขบวนการท่ีทําใหทราบถึงพัฒนาความกาวหนาและจุดบกพรองตางๆ ของผูเลนหรือผูเรียนฟุตบอลและผูสอน
เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบไปปรับปรุงและพัฒนาการเลนหรือการเรียนการสอนวิชาฟุตบอล

โรงเรียนในเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเชียงใหม มกีารจัดการเรียนการสอนอยูในชวงช้ันท่ี 3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหม 
กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาออกเปน 6 เขต มีโรงเรียนมัธยมอยูในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 1 ที่มีการจัดการ
เรียนการสอนวิชาฟุตบอลอยูในกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษาของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 จํานวน 9 โรงเรียน แตละโรงเรียนมปีจจัยตางๆ ที่เอื้อตอการเรียนการสอนท่ีแตกตางกันออกไป
ตามสภาพความพรอมของแตละโรงเรียน และการทดสอบทักษะฟุตบอลของแตละโรงเรียนก็ใชแบบทดสอบ
ทีแ่ตกตางกันทาํใหไมสามารถทราบไดวา ระดับทกัษะฟุตบอลของนักเรียนในโรงเรียนตางๆ แตกตางกันหรอืไม อยางไร 
ดวยเหตุดงักลาวผูวจิยัจึงมีความสนใจท่ีจะทราบทักษะฟุตบอลของนักเรียน และสรางระดับทกัษะฟุตบอลเพ่ือใชเปน
เกณฑในการประเมินทักษะของนักเรียนและเปรียบเทียบทักษะฟุตบอลของนักเรียนระหวางโรงเรียน และเขตพื้นที่
การศกึษาเชยีงใหม เพือ่เปนแนวทางในการประเมนิทกัษะฟตุบอลและพฒันาทกัษะฟตุบอลของนกัเรยีนใหสงูขึน้และ
เปนประโยชนในการศึกษาสําหรับผูที่สนใจศึกษาคนควาตอไป
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ÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤�¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

1. เพื่อทราบระดับทักษะกีฬาฟุตบอล สําหรับนักเรียนชายชวงชั้นท่ี 3 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม 
ปการศึกษา 2551

2. เพื่อสรางระดับทักษะกีฬาฟุตบอล สําหรับนักเรียนชายชวงชั้นท่ี 3 ในเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม 
ปการศึกษา 2551

»ÃÐâÂª¹�·Õè¤Ò´Ç‹Ò·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ทาํใหทราบระดบัทกัษะฟตุบอลของนกัเรยีนชายชวงชัน้ที ่3 ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม ปการศกึษา 2551 
ทําใหมีเกณฑในการประเมินระดับทักษะฟุตบอลสําหรับนักเรียนเปนแนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอน
รายวชิาฟตุบอล ซึง่ผลจากการวจิยัครัง้นีจ้ะเปนประโยชนตอผูสอน ผูฝกกฬีา ผูเรยีน นกักฬีาและผูทีส่นใจกฬีาฟตุบอล
จะนําไปเปนเกณฑเปรียบเทียบระดับทักษะฟุตบอลเพื่อพัฒนาระดับทักษะฟุตบอลใหสูงขึ้นในโอกาสตอไป

¢Íºà¢μ¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ

ขอบเขตของประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรทีใ่ชในการวจิยัเปนนกัเรยีนชายชวงท่ี 3 ซึง่กาํลงัเรยีนวชิาฟตุบอลของโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

เชียงใหม ปการศึกษา 2551 จํานวน 2,422 คน โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ
1.1 กลุมศึกษาคุณภาพของแบบทดสอบ จํานวน 30 คน
1.2 กลุมศึกษาเกณฑมาตรฐาน จํานวน 335 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนชายชวงชั้น 3 ที่เรียนวิชาฟุตบอลของโรงเรียนในเขตพื้นท่ี

การศกึษาเชยีงใหม ปการศึกษา 2551 จาํนวน 335 คน ไดมาโดยการสุมกลุมตวัอยางแบบแบงชัน้ (Stratifi ed Random 
Sampling)

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ

ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเลือกแบบทดสอบทักษะฟุตบอลของ ณัฐวุฒิ ปลองเจริญ (2543) เปนเครื่องมือ
ในการทดสอบนักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 ซึ่งประกอบไปดวยรายการทดสอบดังนี้ 

1. แบบทดสอบการเดาะลูกฟุตบอล 
2. แบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง 
3. แบบทดสอบการโหมงลูกฟุตบอล 
4. แบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลโดง
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5. แบบทดสอบการเลี้ยงลูกฟุตบอล
6. แบบทดสอบการยิงประตูฟุตบอล 

¡ÒÃà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ

1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบทักษะฟุตบอลทําการเลือกแบบทดสอบทักษะฟุตบอลมา 6 รายการ
2. นําแบบทดสอบทักษะทั้ง 6 รายการที่ผูวิจัยไดคัดเลือกมา 
3. หนงัสอืขอความรวมมอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปตดิตอขอความอนเุคราะห 

จากผูอํานวยการโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. กอนนําแบบทดสอบไปใช ผูวิจัยนําแบบทดสอบไปทดลองใชกับนักเรียนชวงช้ันท่ี 3 โรงเรียนวชิรวิทย 

ฝายมัธยม จังหวัดเชียงใหม จํานวน 30 คน ไดคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.755-0.990 ของแบบทดสอบทักษะ
ฟุตบอลทั้ง 6 รายการ 

5. จัดหาผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลพรอมท้ังอธิบายและสาธิตวิธีการตางๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล
ใหเขาใจรายละเอียดของการทดสอบ ตลอดจนวิธีการบันทึกผลใหเขาใจถูกตองตรงกัน

 6. เตรียมอุปกรณ สถานที่ และใบบันทึกการทดสอบ
 7. กอนลงมือทดสอบ ผูวิจัยและผูชวยผูวิจัยชี้แจงวัตถุประสงคและสาธิตการทดสอบใหผูเขารับการทดสอบ

เขาใจถึงวิธีการทดสอบและส่ิงที่ตองการทดสอบ
 8. ทําการทดสอบในปการศึกษา 2551
 9. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนและผูวิจัยควบคุมการทดสอบทุกครั้งดวยตนเอง 

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÃÐ·íÒ¢ŒÍÁÙÅáÅÐ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�¢ŒÍÁÙÅ

นําผลคะแนนการทดสอบทักษะฟุตบอลที่ไดมาวิเคราะหหาคาสถิติดังนี ้
1. หาคาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบทักษะฟุตบอลแตละรายการโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product-Moment Correlation Coeffi  cient)
2. หาคาเฉลีย่เลขคณิต (  ) สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนสงูสดุ (Maximum) คะแนนต่าํสุด (Minimum) 

ฐานนิยม (Mode) มัธยฐาน (Median) ของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบทักษะบาสเกตบอลแตละรายการ และรวม
ทุกรายการ 

3. สรางระดับทักษะฟุตบอล โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที (T-Score) และแบงระดับทักษะฟุตบอลแตละ
รายการ และรวมทุกรายการออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก
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จากการวิจัยพบวา
1. คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ แบบทดสอบทักษะฟุตบอลของนักเรียนชายแตละรายการมีคาความ

เชื่อมั่นทางบวกระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ (r = 0.755-0.990)
2. หาคาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คามัธยฐาน คาฐานนิยม คาพิสัย คาสูงสุด คาต่ําสุด และ

คาสัมประสิทธ์ิการกระจายของคะแนนท่ีไดจากการทดสอบแตละรายการ
2.1  นักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2551

ทักษะการเดาะลูกฟุตบอล มีคาเฉล่ียเลขคณิต 38.30 ครั้ง คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 8.96 ครั้ง 
คามัธยฐาน 37 ครั้ง คาฐานนิยม 36 ครั้ง คาสูงสุด 65 ครั้ง และคาต่ําสุด 16 ครั้ง 

ทักษะเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง มีคาเฉลี่ยเลขคณิต 24.04 ครั้ง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.13 ครั้ง 
คามัธยฐาน 23 ครั้ง คาฐานนิยม 25 คร้ัง คาสูงสุด 50 ครั้ง คาต่ําสุด 10 ครั้ง 

ทักษะโหมงลูกฟุตบอล มีคาเฉลี่ยเลขคณิต 7.40 ครั้ง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.41 ครั้ง คามัธยฐาน 
7 ครั้ง คาฐานนิยม 8 ครั้ง คะแนนคาสูงสุด 12 ครั้ง คาต่ําสุด 4 ครั้ง

ทักษะการเตะลูกฟุตบอลโดง มีคาเฉลี่ยเลขคณิต 11.53 ครั้ง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.93 ครั้ง 
คามัธยฐาน 12 ครั้ง คาฐานนิยม 12 ครั้ง คะแนนคาสูงสุด 20 ครั้ง คาต่ําสุด 4 ครั้ง 

ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล มีคาเฉลี่ยเลขคณิต 34.61 วินาที คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.00 วินาที 
คามัธยฐาน 34 วินาที คาฐานนิยม 31 วินาที คะแนนคาสูงสุด 55 วินาที คาต่ําสุด 20 วินาที

ทักษะการยิงประตู มีคาเฉลี่ยเลขคณิต 13.70 ครั้ง คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.31 ครั้ง คามัธยฐาน 
14 ครั้ง คาฐานนิยม 14 ครั้ง คะแนนคาสูงสุด คะแนน 19 ครั้ง คาต่ําสุด 7

3. สรางระดับทักษะฟุตบอล โดยใชคะแนนดิบและคะแนนที แบงระดับทักษะฟุตบอลแตละรายการ และ
รวมทุกรายการ ออกเปน 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก ของนักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2551

3.1 รายการทดสอบแบบทดสอบเดาะลูกฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 57 ครั้งขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 73 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 48-56 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 60-72 ระดับปานกลาง
ตรงกับคะแนนดิบที่ 29-47 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 39-61 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 20-28 ครั้ง หรือตรงกับ
คะแนนทีที่ 28-38 ระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 19 ครั้ง ลงมาหรือตรงกบัคะแนนทีที่ 27 ลงมา 

3.2  รายการทดสอบแบบทดสอบการเตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบท่ี 
41 ครั้งข้ึนไป หรือตรงกับคะแนนทีที่ 71 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบท่ี 33-40 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 
61-70 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 16-32 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 40-60 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบท่ี 
8-15 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 30-39 ระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 7 ครั้งลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 29 
ลงมา

3.3  รายการทดสอบแบบทดสอบทักษะโหมงลูกฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 10 คร้ังขึ้นไป 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 73 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 9-9 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 60-72 ระดับ
ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 6-8 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 39-61 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 4-5 ครั้ง หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 28-38 ระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 3 ครั้งลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 27 ลงมา

3.4  รายการทดสอบแบบทดสอบทักษะการเตะลูกฟุตบอลโดง ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 19 ครั้ง
ขึ้นไป หรือตรงกับคะแนนทีที่ 73 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 16-18 ครั้งหรือตรงกับคะแนนทีที่ 60-72 ระดับ
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ปานกลางตรงกับคะแนนดิบที่ 9-15 ครั้งหรือตรงกับคะแนนทีที่ 39-61 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 6-8 ครั้ง หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 28-38 ระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 5 ครั้งลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 27 ลงมา

3.5  รายการแบบทดสอบทักษะการเลี้ยงลูกฟุตบอล ระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบที่ 47 วินาทีขึ้นไป 
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 76 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 41-46 วินาที หรือตรงกับคะแนนทีที่ 63-74 ระดับ
ปานกลางตรงกับคะแนนดิบท่ี 28-40 วนิาท ีหรือตรงกับคะแนนทีที ่38-62 ระดับต่าํตรงกบัคะแนนดิบท่ี 22-27 วนิาท ี
หรือตรงกับคะแนนทีที่ 26-37 ระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 21 วินาทีลงมา หรือตรงกับคะแนนทีที่ 25 ลงมา 

3.6  รายการแบบแบบทดสอบทักษะการยิงประตูระดับสูงมากตรงกับคะแนนดิบท่ี 20 ครั้งขึ้นไป หรือ
ตรงกับคะแนนทีที่ 71 ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนดิบที่ 17-19 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนที 61-70 ระดบัปานกลาง
ตรงกับคะแนนดิบที่ 12-16 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 40-60 ระดับต่ําตรงกับคะแนนดิบที่ 9-11 ครั้ง หรือตรงกับ
คะแนนทีที่ 28-39 ระดับต่ํามากตรงกับคะแนนดิบที่ 8 ครั้ง หรือตรงกับคะแนนทีที่ 29 ครั้งลงมา

 3.7 รายการแบบแบบทดสอบทักษะฟุตบอลรวมทุกรายการ ระดับสูงมากตรงกับคะแนนทีที่ 65 ครั้ง
ขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนที 58-64 ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีที่ 43-57 ครั้ง ระดับต่ําตรงกับคะแนนทีที่ 
36-42 ครั้ง ระดับต่ํามากตรงกับคะแนนทีที่ 35 ครั้งลงมา

ÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายผลไดดังนี้
1. นักเรียนชายชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม ปการศึกษา 2551 มีคาเฉลี่ยของทักษะการเดาะ

ลูกฟุตบอล เตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง โหมงลูกฟุตบอล เตะลูกฟุตบอลโดง การเล้ียงลูกฟุตบอล การยิงประตู
เขากรอบ เทากับ 38.34 ครั้ง 24.04 ครั้ง 7.40 ครั้ง 11.53 ครั้ง 34.61 วินาที 13.70 ครั้ง ตามลาํดับ สอดคลองกับ 
อรรถวุฒิ หุนทอง (2548) ซึ่งศึกษาระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนชาย ชวงชั้นที่ 3 ในเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ 
ปการศกึษา 2547 ซึง่มคีาเฉลีย่ของทกัษะการเดาะลกูฟตุบอล การเตะลกูฟตุบอลกระทบฝาผนงั การโหมงลูกฟตุบอล 
เตะลูกฟุตบอลโดง การเล้ียงลูกฟุตบอล การยิงประตู เทากับ 115.09 ครั้ง 14.60 ครั้ง 6.19 ครั้ง 10.11 ครั้ง 
39.66 วินาที 11.02 ครั้ง ตามลําดับ ซึ่งสอดคลอง โดยใชแบบทดสอบทักษะฟุตบอลของ ณัฐวุฒิ ปลองเจริญ (2534) 
เหมอืนกนัพบวา คาเฉลีย่ทกัษะกฬีาฟตุบอลของนกัเรยีนชายชวงชัน้ที ่3 สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชยีงใหม 
ที่ทําการทดสอบโดยผูวิจัยมาเปรียบเทียบคาเฉลี่ยทักษะกีฬาฟุตบอลของนักเรียนชายชวงชั้นท่ี 3 ในเขตพื้นที่
การศกึษาเพชรบรูณ โดยการทดสอบของอรรถวฒุ ิหุนทอง จะพบวาผลการวจิยัครัง้นีค้าเฉลีย่ของการทดสอบในการ
เตะลูกฟุตบอลกระทบฝาผนัง โหมงลูกฟุตบอล เตะลูกฟุตบอลโดง การยิงประตูเขากรอบ ของนักเรียนชายชวงช้ันท่ี 3 
สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเชียงใหม มคีามากกวาผลการทดสอบของนักเรยีนชายช้ันมธัยมศึกษาปที ่3 สงักัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ สวนผลการทดสอบทักษะการเดาะลูกฟุตบอล การเลี้ยงลูกฟุตบอล มีคา
ต่ํากวาผลการทดสอบของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะเนื่องจากสภาพรางกายของนักเรียนมีความแตกตางกัน รวมท้ังการพัฒนาการของรางกายเกี่ยวกับ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความคลองแคลว วองไว การประสานงานกันของกลามเนื้อ และความชํานาญในทักษะ
กฬีา ตลอดจนการจดักจิกรรมการเรยีนรู ซึง่ครผููสอนวชิาฟตุบอลในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาเชยีงใหมสามารถนาํไปใชเปน
เกณฑในการประเมนิทกัษะของนกัเรียนได ลวนแตมอีทิธพิลตอความสามารถในการเรยีนรู และการฝกทกัษะฟตุบอล
เปนอยางยิ่ง ซึ่งสอดคลองกับ สุนทร ศรีเกตุ (2542) ที่กลาววา การเลนการฝกหรือการแขงขันฟุตบอล ผูเลนจะแสดง
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ทักษะตางๆ ออกมาใหเห็น แตจะดีไมดีขึ้นอยูกับชํานาญของแตละบุคคล ปการศึกษา 2551 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใช
คะแนนดบิและคะแนนท ี(T-Score) แบงระดบัทกัษะกฬีาฟุตบอลแตละรายการ และรวมทกุรายการออกเปน 5 ระดบั 
คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ํา และตํ่ามาก แสดงถึงระดับความสามารถของนักเรียนในแตละทักษะและโดยรวม 

 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð

1. ควรนาํแบบทดสอบและระดบัทกัษะทีไ่ดจากการวจิยัไปใชเปนขอมลูในการประเมนิระดบัทกัษะของนกัเรยีน
ในชวงชั้นที่ 3

2. ในการทดสอบกับกลุมตัวอยางควรจัดเปน 6 กลุมเทาๆ กันและทําการทดสอบ 6 รายการไปพรอมกัน 
โดยทีผู่ทีท่ดสอบทัง้กลุมไดทดสอบเสรจ็จนมกีารหมนุเวยีนไปทดสอบรายการตอไปจนครบเพือ่ประหยดัเวลาในการ
ทดสอบ

3. ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ครูผูสอน และผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล ควรนําขอมูลที่ไดจากการทดสอบทักษะ
ฟุตบอลและการจัดลําดับคุณภาพของนักเรียน ไปเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขปรับปรุงระดับทักษะฟุตบอลใหมี
ทักษะที่ดียิ่งขึ้น

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ðã¹¡ÒÃ·íÒÇÔ¨ÑÂã¹¤ÃÑé§μ‹Íä»

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนในแตละโรงเรียน และแตละเขตพื้นที่
การศึกษา

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระดับทักษะฟุตบอลของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียนเอกชน
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