


 

 

วันที่ 21-22 มีนาคม 2562                                                     

ณ ห้องคอนเวนชัน่ฮอล ศนูย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม (สว่นวังจันทน์) 

 

1 

 

 
รายงานสบืเนือ่งการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ 

ครศุาสตรศ์กึษาครัง้ที ่2 (Proceedings) 

ผลการใชเ้อกสารประกอบการเรยีนการสอน เรือ่งทกัษะฟตุซอลขัน้พืน้ฐาน ทีม่ตีอ่ผลสมัฤทธิ ์                
ทางการเรยีนวชิาพลศกึษาของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4 โรงเรยีนคลองลานพฒันาจนิดาศกัดิ ์

อ าเภอคลองลาน จงัหวดัก าแพงเพชร 
The Results of use of teaching materials Basic Futsal Skills  

On learning achievement in physical education of mathayomsuksa 4 students at 
Klonglanpatanajindasak School, Amphor Khlong Lan, Kamphaeng Phet . 

เยน็ฤดี  พึง่ด1ี  ลดัดาวลัย ์แกว้ใส2 และ รงัสรรย ์ไพฑรูย3์ 
Surattana  Jodam1  Wachira Wichuwaranan2 and Ratchanee Moongam3 

1 นักศึกษาโปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
1 อาจารย์โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 

1 ครู ค.ศ. 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 

บทคดัยอ่ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 2.) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 3.) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
   1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะ
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E1/E2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 ได้  82.44/81.11  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (80/80)  และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.33 
 2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พล
ศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ระหว่างก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่างกันโดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (16.97) 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.46 โดยมีผลการประเมินในระดับมาก  และเม่ือ
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พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ปรากฏว่าด้านเอกสารประกอบการเรียนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือเรียนได้  
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน  โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 

ค าส าคัญ : เอกสารประกอบการเรียน / ประสิทธิภาพกระบวนการ  / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์  /  ความพึงพอใจ 

ASTRACT 
 The purpose of this research is to. 1.) To establish and evaluate the efficiency of 
documentation, teaching, group learning, health and physical education (Physical Education) on the 
basic skills of Futsal mathayomsuksa 4 students. 2 )  To compare student achievement before and 
after using the documentation teaching. Group Learning Health and Physical Education (Physical 
Education), futsal skills of basic mathayomsuksa 4 students at Klonglanpatanajindasak School.  3 . ) 
The satisfaction of students towards the use of teaching literature, instructional learning health and 
physical education (physical education) of the basic skills of Futsal. 
 The research results revealed that : 
 1 .  Documentation of teaching. Group Learning Health and Physical Education (Physical 
Education) of the basic skills of Futsal. Mathayomsuksa 4-year 2561 effective process. And 
performance results (E1 / E2) of students at 4-year 2561 was 82.44 / 81.11, higher than the benchmark 
set (80/80) and is assessed by an expert level. The total average 4.33 
 2 .  Students learn to use the documentation for instruction. Group Learning Health and 
Physical Education (Physical Education), futsal skills of basic grade 4 student achievement. Between 
before and after the experiment with different achievement than before after using a highly 
innovative use of innovation. Statistically significant at the .05 level. (16.97). 
 3 .  The Satisfaction of students with documented learning the basic skills of Futsal 4th year 
students in 2561 had an average total of 4.46 results in a high level. Considering the profile of each 
side. It appears that the documents to help solve the shortage of textbooks have. The average is 
higher than the other. With an average of 4.57. 

Keywords : Study materials / Process efficiency / Performance Results / Satisfaction. 
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ความเปน็มาและความส าคญัของปญัหา 
 การที่จะกล่าวได้ว่าสังคมใดมีความเจริญมากน้อยเพียงใด  ประการส าคัญที่จะสังเกตได้ก็คือคุณภาพของ
ประชากรส่วนใหญ่ที่จะต้องเป็นผู้มีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตที่ดี  มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบ  
ความอดทน  อดกลั้น รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม   มีความซ่ือตรง ความสัตย์ ความยุติธรรม การตัดสินใจ
ที่ดี อารมณ์ม่ันคง  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็นสุข อันจะน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของสังคม คุณลักษณะ
เช่นน้ีสามารถท าให้เกิดขึ้นได้จากการเข้าร่วมในชั้นเรียนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนซ่ึงควรต้องเริ่มกับเด็กก่อนช่วงชีวิตอ่ืน  
เพราะเด็กอยู่ในวัยที่สอนง่าย รับรู้  และเรียนรู้ได้เร็ว เด็กที่มีพื้นฐานดีจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพต่อไป (จิรกรณ์  ศิริ
ประเสริฐ, 2543, หน้า 1) 
 กิจกรรมพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวนอกจากจะได้รับประโยชน์ทางร่างกายยังจะช่วยให้บุคคล
ได้มีการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ควบคู่กันไปด้วย  ได้แก่ 
  1.  การพัฒนาด้านร่างกาย 
  2.  การพัฒนาด้านจิตใจ 
  3.  การพัฒนาด้านอารมณ์ 
  4.  การพัฒนาด้านสังคม 
  5.  การพัฒนาด้านสติปัญญา 
 พลศึกษา  จัดเป็นสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานส าคัญ  ที่ผู้เรียนทุกคนจ าเป็นต้องเรียนรู้  เพราะการมีสุขภาพ
ดีเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ประการแรกของคนไทยที่รัฐบาลได้ก าหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัด
การศึกษาของประเทศ   เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถยืนหยัดอย่างไทยในประชาสังคมโลกทั้งปัจจุบันและ
อนาคต   โดยการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551  ของกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ซ่ึงมุ่งเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การส่งเสริม  การ
พัฒนาสุขภาพ  และการบริหารจัดการชีวิต  เพื่อด ารงสุขภาพที่ดีอันเป็นรากฐานส าคัญยิ่งในการด าเนินชีวิตที่สมดุล  
ทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และจิตวิญญาณ  อันเป็นองค์ประกอบของการมีสภาวะสุขภาพที่สมบูรณ์ 
 การเรียนรู้วิชาพลศึกษาน้ันมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนด้านปัญญา  พัฒนาระบบการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยการให้ผู้เรียนเรียนรู้เก่ียวกับตนเอง เข้าใจธรรมชาติและชีวิต  รู้จักและเข้าใจตนเอง
เห็นคุณค่าของตนและผู้อ่ืน  รักการออกก าลังกายและเล่นกีฬารวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี  เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสม ทั้งในด้านการป้องกัน  การส่งเสริมและการด ารงไว้ซ่ึงสุขภาพที่ดีอย่างถาวรทั้ง
ของตนเองครอบครัวและชุมชน  ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา  จะเป็นการมุ่งเน้นการ
เรียนรู้    ทางปัญญา  เพื่อวางรากฐานด้านสุขภาพให้เข้มแข็งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพ
ตั้งแต่เริ่มแรก  ให้สามารถเผชิญสถานการณ์ที่คุกคามสุขภาพได้ตลอดไป   อันจะน าไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืนตรง
ตามเป้าหมาย   สอดคล้องกับแนวคิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2540 ที่ว่า “สุขภาพเป็น
พื้นฐานของชุมชน” (กรมวิชาการ, 2546, หน้า 1) 
 ในการเล่นหรือฝึกกีฬาทุกชนิดทักษะนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่นักกีฬาต้องหม่ันฝึกซ้อมอยู่เสมอ  เพราะ
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถทางกีฬาของบุคคลน้ัน ๆ  ว่ามีมากน้อยเพียงใด     ในการเล่นฟุตซอลก็จะต้องมีการ
ควบคุมลูกฟุตซอลได้เป็นอย่างดี  ทักษะที่ควรฝึกประกอบไปด้วย  การเดาะลูกฟุตซอล  การเลี้ยงลูกฟุตซอล  การหยุด
ลูกฟุตซอล  การเตะส่งลูกฟุตซอล  การโหม่งลูกฟุซบอล  การเป็นผู้รักษาประตู  และการยิงประตู  นอกจากจะต้องมี
ทักษะที่ดีแล้วจ าเป็นจะต้องมีเทคนิคการเล่น  ซ่ึงผู้เล่นจะต้องหม่ันฝึกฝนจนสามารถน าเอาไปใช้ได้อย่างอัตโนมัติ 
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 การจัดการพลศึกษาในระดับมัธยมศึกษา  จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทั้งด้าน
ร่างกาย  อารมณ์  สังคม  จิตใจ  และสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมการออกก าลังกาย  และการเล่นกีฬาเป็นสื่อในการเรียน  
ธรรมชาติและลักษณะเฉพาะของวิชาน้ีสามารถสร้างลักษณะ  ที่ดีในด้านนิสัย  ค่านิยม  เจตคติ  และพฤติกรรม                 
เม่ือพลศึกษามีความจ าเป็นต่อชีวิตมนุษย์ดังกล่าว  เราจึงต้องจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ทางพลศึกษาให้เด็กเรียนรู้  
เพื่อให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับคุณลักษณะ  ความต้องการ  และความสนใจของผู้เรียน  (จิรกรณ์  ศิริ
ประเสริฐ, 2543, หน้า 246) ส าหรับการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาในโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์                
มีลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป ดังน้ี 
 1.  นักเรียนมีความสนใจต้องการเรียนรู้วิชาพลศึกษามากกว่าวิชาอ่ืน ๆ  ซ่ึงลักษณะเช่นน้ีเป็นไปโดย
ธรรมชาติของเด็กในวัยน้ี   ที่ต้องการแข่งขัน   ชอบกิจกรรมที่ตื่นเต้น  เร้าใจ  ชอบกีฬา   ที่ต้องใช้ทักษะและเป็นที่
นิยมในสังคม 
 2.  นักเรียนขาดสื่อที่เป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อใช้ทบทวน
ในขณะเรียนและหลังเรียน 
 3.  สื่อและอุปกรณ์การสอนไม่เพียงพอกับความต้องการของนักเรียน  ในการฝึกหัดและพัฒนาทักษะของ
ตนเอง   
 4.  ครูมีภาระงานมาก  ท าให้มีเวลาให้กับนักเรียนเพื่อฝึกซ้อมนอกเวลาเรียนไม่เพียงพอ 
 จากการพิจารณาเหตุผลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  ปีการศึกษา 2561  ผู้วิจัยในฐานะนักศึกษาฝึกประสอบ
การณ์วิชาชีพครู  จึงได้สร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน  คือ  เอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 กีฬาสากล (ฟุตซอล) ขึ้น  เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อในการเรียนรู้และเกิดความคงทนในการเรียน  
เน่ืองจากเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เป็นสื่อการเรียนรู้ที่จัดหาได้ง่าย  เสียค่าใช้จ่ายน้อย  เป็นสิ่งที่ผู้เรียนจะได้
ศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจในสิ่งที่เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรม ได้รับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม  เป็นต้นแบบส าหรับการเรียนรู้กระบวนการ (โสภณ  นุ่มทอง , 2540, หน้า 
12) 
 ดังน้ันเพื่อให้เอกสารประกอบการเรียนการสอนพลศึกษา  เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  มีความสมบูรณ์
และเกิดประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ผู้รายงานจึงได้น าข้อบกพร่องต่าง ๆ  มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญและนักเรียน  เพื่อให้นักเรียนได้เห็นรูปแบบ   ที่ถูกต้อง  ชัดเจน  สามารถปฏิบัติด้วยตนเองได้  แล้วจึง
น ามาทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561  อีกครั้ง  พบว่าบทที่ 6 กฎ  กติกา  
การแข่งขันฟุตซอล  กติกาข้อ 5  ผู้ตัดสิน  และกติกาข้อ 6  ผู้ช่วยผู้ตัดสิน  ถ้ามีภาพประกอบจะท าให้เข้าใจกฎ  กติกา
ได้ง่ายขึ้น มองเห็นเป็นรูปธรรมมากกว่า  จึงน ามาปรับปรุง  และน ามาใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 
2561 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ เพื่อหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา(พลศึกษา)  ให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการเรียนรู้  นักเรียน  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนพลศึกษา  และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนต่อไป 
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จดุมุง่หมายของการวจิยั 
 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   โรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน    

สมมติฐานการวิจัย 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง ทักษะ
ฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร 

 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน 
 จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 

ขอบเขตเนื้อหา 
 เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา(พลศึกษา)  หน่วยที่ 3  กีฬาสากล (ฟุตซอล) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์หลักสูตร
สถานศึกษาโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ ดังน้ี 
   บทที่  1  ประวัติความเป็นมา 
   บทที่  2  การอบอุ่นร่างกาย 
   บทที่  3  ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล 
   บทที่  4  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น 
   บทที่  5  ยุทธวิธีการเล่นฟุตซอลเป็นทีม 
   บทที่  6  กฎ  กติกา การแข่งขันฟุตซอล 
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1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนพลศึกษา 
เรื่องทักษะฟุตซอลข้ันพื้นฐาน 

2.ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน 

 3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อการใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง การคูณ 

2. ดัชนีประสทิธิผลการจัดการเรียนรู์โดยใช์
รูปแบบซปิปาประกอบแบบฝ์กทกัษะ 

 3.เจตคติของนักเรียนต์อการจัดการ        

 เรียนการรู์โดยใช์รปูแบบซิปปาประกอบแบบ 

 ฝ์กทักษะ 

 
 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
 ตัวแปรต้น             
 - เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน    
 ตัวแปรตาม            
 - ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะ ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ตามเกณฑ์ 80/80
 - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
       - ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะฟุต
ซอลขั้นพื้นฐาน     

ขอบเขตระยะเวลา 
 การวิจัยครั้งน้ี ด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 
20 ชั่วโมง ไม่รวมเวลาในการทดสอบก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน   

กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
      
                 การใช้เอกสารประกอบ 
         การเรียนการสอน 
 
 
 
 
 

วิธดี าเนนิการวจิยั 
 ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอ
คลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด 30 คน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมดใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังน้ี  
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง มี 2 ชุด ได้แก่ 

   1.1 เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึ กษา (พลศึกษา) ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4   

   1.2  แผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวน 10 แผน แต่ละแผนประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระส าคัญ สาระการ
เรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้  ชิ้นงานหรือภาระงาน แหล่งการเรียนรู้ / สื่อ อุปกรณ์ การวัดและ
ประเมินผล 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ฉบับ ได้แก่ 
         2.1 แบบทดสอบวัดผลสมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ 
    2.2 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  
จ านวน 10 ข้อ 
 ขั้นตอนการสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
(พลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายส าหรับใช้พัฒนาและศึกษาผลการใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  ดังน้ี 

   1.1  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษา  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560)   เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  และกิจกรรมอย่างละเอียด 
    1.2  ศึกษาเน้ือหารายละเอียด  โดยศึกษาการจัดสาระการเรียนรู้  ความส าคัญ  วิสัยทัศน์  คุณภาพของ
ผู้เรียน  สาระ  และวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
    1.3  จัดท าหน่วยการเรียนรู้  แผนการจัดการเรียนรู้  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  ก าหนดเวลาในแต่
ละเรื่อง  โดยจัดแบ่งเน้ือหากิจกรรมเป็นบท  จ านวน  6  บท   
    1.4  ศึกษาค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  เพื่อก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  เน้ือหา  วิธีการ  มาประกอบ
กิจกรรมในเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
    1.5 จัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  จ านวน  6 บท  ดังน้ี 
   บทที่  1  ประวัติความเป็นมา 
   บทที่  2  การอบอุ่นร่างกาย 
   บทที่  3  ทักษะการสร้างความคุ้นเคยกับลูกฟุตซอล 
   บทที่  4  ทักษะพื้นฐานเบื้องต้น 
   บทที่  5  ยุทธวิธีการเล่นฟุตซอลเป็นทีม 
   บทที่  6  กฎ  กติกาการแข่งขันฟุตซอล   
    1.6  น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเก่ียวกับความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชา  
และความสอดคล้องต่าง ๆ   

   1.7  น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ  จัดพิมพ์เป็นเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนฉบับสมบูรณ์ 
    1.8  น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ได้แก้ไขและพัฒนาแล้วไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  ปีการศึกษา 2561  จ านวน  30  คน  
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2. การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มี
ขั้นตอนการสร้าง ดังน้ี 
    2.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตร สถานศึกษาโรงเรียน
คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาเก่ียวกับจุดมุ่งหมายของ หลักสูตร สาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้ ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
    2.2 ศึกษาเน้ือหาในเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษา              
ปีที่ 4  
    2.3 ศึกษาทฤษฎี หลักการ เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และแนวคิดในการสอนทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  
    2.4 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพล
ศึกษา เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
จ านวน 10 แผน เวลา 20 คาบ ดังน้ี 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่1 เรื่อง ประวัติความเป็นมา 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่2 เรื่อง การอบอุ่นร่างกายและการเคลื่อนไหว 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่3 เรื่อง การเดาะลูกฟุตซอลและการคลึงบอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่4 เรื่อง ทักษะการเลี้ยงลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่5 เรื่อง ทักษะการหยุดลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่6 เรื่อง ทักษะการเตะส่งลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่7 เรื่องทักษะการโหม่งลูกฟุตซอล 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่8 เรื่องทักษะการยิงประตู 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่9 เรื่อง ยุทธวิธีการเล่นฟุตซอลเป็นทีม 
   แผนการจัดการเรียนรู้ที่10 เรื่อง กฎ กติกา การแข่งขันฟุตซอล 

   2.5 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิจัย เพื่อพิจารณาตรวจสอบ ความถูกต้องด้าน
เน้ือหาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ใหม่ความสอดคล้องกับ สาระส าคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
    2.6 น าแผนการจัดการเรียนรู้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความ
เหมาะสม ด้านภาษา และความถูกต้องตามเอกสารประกอบการเรียนการสอน ก าหนด เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น
เก่ียวกับความเหมาะสมและความสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  
    2.7 น าคะแนนแต่ละข้อที่ได้จากการพิจารณาความเหมาะสมและสอดคล้องของแผนการจัดการเรียนรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญทุกทาน มาหาคุณภาพโดยเกณฑ์ต้องมีค่าเฉลี่ยแต่ละข้อได้ระดับ 3.5 ขึ้นไป จึงจะถือว่าใช้ได้  
   2.8 น าแผนการจัดการเรียนรู้มาปรับปรุงแก้ไข จัดพิมพ์แผนการจัดการเรียนรู้ ฉบับสมบูรณ์ น าไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอคลองลาน จังหวัด
ก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน ที่
ได้จากการเลือกแบบเจาะจง  โดยเริ่มทดลองวันที่  9  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2562   
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน 
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     3.1  ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบทดสอบ  และเทคนิคการเขียนแบบทดสอบแบบปรนัย 
     3.2  วิเคราะห์เน้ือหา  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในเน้ือเรื่อง  เพื่อก าหนดน้ าหนักคะแนนตามพฤติกรรมด้าน
พุทธิพิสัย  ทักษะพิสัย  และจิตพิสัย  ประกอบด้วยความรู้  ความจ า  ความเข้าใจ  การน าไปใช้  การวิเคราะห์  การ
สังเคราะห์  และการประเมินค่า 
     3.3  สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน จ านวน 40  ข้อ  โดยก าหนดเป็นแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  
ตัวเลือก 
    3.4  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างขึ้นไปขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ  จ านวน  
3  คน ตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเน้ือหาและโครงสร้างทางภาษา  เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม
กับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด  โดยก าหนดค่าคะแนน  ดังน้ี 
 +1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้  และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
   0  หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
 -1  หมายถึง  แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้และพฤติกรรมที่ต้องการวัด 
แล้วน าผลรวมของข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไปวิเคราะห์ด้วยค่า IOC (Item  Objective  Congruence)  ได้ค่าความ
ตรงและความเป็นปรนัย (IOC)  รายข้อ  โดยถือเกณฑ์ความสอดคล้องตั้งแต่  0.50  ขึ้นไป  และได้เลือกข้อค าถามที่มี
ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5-1.0 ขึ้นไปน าไปใช้  จ านวน  30  ข้อ  ส่วนข้อค าถามที่มีค่าต่ ากว่า 0.5  จะตัดทิ้ง 
     3.5  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดสอบ กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  ปีการศึกษา 2561 จ านวน  30  คน ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายซ่ึง
เคยเรียนเรื่องน้ีมาแล้ว  จ านวน  30  ข้อ   
     3.6  น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ไปใช้ทดสอบนักเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนต่อไป 
 4. การสร้างและหาคุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนมีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ตามขั้นตอน ดังน้ี 

   4.1 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวข้องกับแนวทางการสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
    4.2 ก าหนดประเด็นเก่ียวกับความพึงพอใจที่ต้องการวัด รูปแบบของแบบวัด และเกณฑ์การให้คะแนน 

   4.3 สร้างแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่องทักษะฟุตซอล
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการวัดและประเมินผล 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ จ านวน 10 ข้อ ข้อค าถามมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดังน้ี (ทิวัตถ์ มณีโชติ. 2549: 96) 
   5   หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
   3  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อย 
   1  หมายถึง  มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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   4.4 น าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ตรวจสอบความเหมาะสม
ของภาษา ความตรงเชิงเน้ือหาและความถูกต้องตามหลักการวัดผล แล้วน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
    4.5 น าแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องตามหลักการวัดผล ความเหมาะสมของภาษา และความตรงเชิงเน้ือหา ความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัดความพึงพอใจด้านที่ต้องการวัด 
    4.6 น าคะแนนแต่ละข้อของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้จากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทุก
ท่าน ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง
ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน เท่ากับ 1.00 ทุกข้อเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 0.50 ทุกข้อ 
    4.7 จัดพิมพ์แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนฉบับสมบูรณ์ น าไปใช้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่ าง คือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์  อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร ที่ก าลังศึกษา
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน 

สรปุผลการวจิยั 
 ผลการวิจัย เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน   ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท า การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30  คน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
ปรากฏผลดังน้ี 
 1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะ
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 มีประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E1/E2) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 ได้  82.44/81.11  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด (80/80)  และมีผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม  4.33 
 2. ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พล
ศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ระหว่างก่อนและ
หลังการทดลองแตกต่างกันโดยมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการใช้นวัตกรรมสูงกว่าก่อนการใช้นวัตกรรม  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (16.97) 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2561  มีค่าเฉลี่ยรวม 4.46 โดยมีผลการประเมินในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน ปรากฏว่าด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือ
เรียนได้  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 

อภปิรายผล 
 ผลการวิจัย เรื่อง การใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่องทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ท า การทดลองกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 30  คน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ อ าเภอคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 
อภิปรายผลดังน้ี 
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 1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พล
ศึกษา)  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน   
  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  (พลศึกษา)  เรื่อง ทักษะฟุต
ซอลขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพกับนักเรียน 
จ านวน 30 คน มีประสิทธิภาพเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพให้แก่ผู้เรียนโดยทั่วไปมีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 82.44/81.11 ซ่ึงเป็น ไปตามสมมติฐานเพราะมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  80/80  และมีผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญในระดับมาก  แสดงว่าผู้เรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มี
คุณภาพสูงขึ้น  ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสาโรจน์  เสมาฉิม (2549, หน้า 55-56)  ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา(พลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  พบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษา (พลศึกษา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าต่ าสุด  89.41/90.59  และสูงสุด 94.12/91.76 ซ่ึง
สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ 80/80  นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แสดงให้เห็นว่าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา    (พลศึกษา)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มี
ประสิทธิภาพ  สามารถน าไปใช้สอนได้  และสอดคล้องกับสมเกียรติ  ศิริโยธา (2549, หน้า 51) ซ่ึงได้รายงานการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้  และเอกสารประกอบการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เพื่อหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  พบว่าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีค่าประสิทธิภาพอยู่ที่ค่าต่ าสุด  
90.00/90.00  และสูงสุด 94.62/94.42  ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด  คือ 80/80   แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา) เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพราะผู้เรียนได้เรียนรู้โดย
การปฏิบัติจริง ดังที่โสภณ  นุ่มทอง (2540, หน้า 12) กล่าวว่าการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนจะช่วยให้
นักเรียนมีเอกสาร  ได้ศึกษาด้วยตนเองอย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม   เกิดจากความร่วมมือของนักเรียน  ชุมชน  โรงเรียน
และครูผู้สอนอย่างแท้จริง พัฒนาการเรียนการสอนเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี   สร้างเสริมความสนใจใน
การอ่าน  เพราะนักเรียนอ่านแล้วเกิดความสนใจสร้างเสริมประสบการณ์ของนักเรียนให้กว้างขวางลึกซ้ึงยิ่งขึ้น  ช่วยให้
นักเรียนเกิดทักษะที่ดีในการอ่านมีความรู้ความเข้าใจในถ้อยค าส านวนภาษายิ่งขึ้น  เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการแสวงหาความรู้จากเอกสารประกอบการเรียน  เป็นการเสริมสร้างให้นักเรียนมีพื้นฐาน
ในการเรียนรวมทั้งเจตคติที่ดีในการอ่าน  รวมถึงแบบฝึกที่ใช้เป็นแบบฝึกที่ดีมีคุณภาพ  เพราะได้มีขั้นตอนการจัดท าที่
ถูกต้องตรงกับหลักการจัดท าแบบฝึกตามที่สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547, หน้า 20-24) กล่าวถึงขั้นตอนการผลิต
เอกสารประกอบการเรียนการสอนไว้ว่า  ต้องวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุจากการเรียนการสอน ซ่ึงอาจได้มาจากการ
สังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นขณะท าการสอน การบันทึกปัญหาและข้อมูลระหว่างสอน  การศึกษาและวิเคราะห์ผลการเรียน
ของผู้เรียน  ศึกษารายละเอียดในหลักสูตรสถานศึกษา  เพื่อวิเคราะห์เน้ือหาสาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  หรือ
จุดประสงค์และกิจกรรมที่เป็นปัญหา  เลือกเน้ือหาที่เหมาะสม  แบ่งเป็นบทเป็นตอนหรือเป็นเรื่อง  เพื่อแก้ปัญหาที่พบ
รวมถึงศึกษารูปแบบของการเขียนเอกสารประกอบการเรียนการสอน และก าหนดส่วนประกอบภายในของเอกสาร
ประกอบการสอน  ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล เพื่อน ามาก าหนดเป็นจุดประสงค์  เน้ือหา  วิธีการ  และสื่อ
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ประกอบเอกสารในแต่ละบทหรือแต่ละตอนน ามาเขียนเน้ือหาในแต่ละตอน  รวมทั้งภาพประกอบแผนภูมิ  และข้อ
ทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้แล้วส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบพร้อมทั้งน าไปทดลองใช้ในห้องเรียน  
และเก็บบันทึกผลการใช้แล้วน าผลที่ได้มาใช้พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่อง และน าไปใช้จริง และสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของสุเทพ ผลภาค (2550 : ออนไลน์) และดัด นาคกระแสร์ (2551 : ออนไลน์) ที่ได้อภิปรายผลถึงข้อดี 
ของแบบฝึกทักษะกีฬาไว้ ดังน้ี 1) มีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ได้จริง 2) มีคุณภาพ มีความเหมาะสมและ
สามารถ น าไปใช้ในการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพความ เที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ สามารถ
วัดได้ตามจุดประสงค์ ที่ต้องการวัดจริง 3) มีประสิทธิภาพสามารถน าไปพัฒนาการเรียนรู้ ให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงขึ้น 4)การฝึกรับ-ส่ง ลูกบอล การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ท าคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนได้สูงขึ้น 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (พลศึกษา)  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้น
พื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561  พบว่าผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา (พลศึกษา)  เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เอกสาร
ประกอบการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05  โดยมีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียน 14.33 
และหลังเรียน 24.33  แสดงว่ามีผลการเรียนก้าวหน้าซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สาโรจน์ เสมาฉิม (2549, หน้า 55) ที่ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้และเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์  ปีการศึกษา 
2549  มีคะแนนหลังสอนสูงกว่าคะแนนก่อนสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องกับสันติ  
อภิญญานุวัฒน์ (2549, หน้า 65) ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ด้วยการใช้เอกสารประกอบการสอนฟุตซอลพบว่าการทดลองหลังเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย 16.30  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 9.70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการทดสอบก่อนเรียนมีค่า  3.67  ในขณะที่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบหลังเรียนมีค่า  1.26  ซ่ึงเป็นค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่ลดลง  แสดงให้เห็นว่าหลังเรียนนักเรียนมีคะแนนเกาะกลุ่มใกล้เคียงกันมากขึ้น  กล่าวอีกนัยหน่ึง
คือ การทดสอบหลังเรียนมีค่าการกระจายของคะแนนน้อยกว่า  การทดสอบก่อนเรียน  เป็นเครื่องชี้ว่าการใช้เอกสาร
ประกอบการสอนฟุตบอลฉบับน้ีนอกจากจะเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นแล้ว    ยังสามารถท าให้
นักเรียนสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้ในระดับที่ใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกับ  กิตติ พูนสุข (2551 : 
ออนไลน์) และอภินันท์ ภูผาดาว (2552 : ออนไลน์) พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนนักเรียนมี ทักษะในกีฬา
มากขึ้น ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 1) ชุดฝึกทักษะกีฬา ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ท าให้นักเรียนมี 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น 2) ชุดฝึกทักษะกีฬา ที่สร้างขึ้นได้น าแนวคิดและหลักการที่น าไปสู่การสร้าง
ชุดฝึก ทักษะกีฬา ที่ใช้กิจกรรมการอ่าน เป็นการส่งเสริมการอ่าน และลักษณะหนังสือมีปกหน้า ปกหลัง สวยงามชวน
ให้น่า อ่าน ตัวอักษรชัดเจน 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย จัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนได้มีอิสระในการ
เรียนและการฝึก ปฏิบัติผู้สอนและผู้เก่ียวข้องสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียน การสอนเพื่อพัฒนาทักษะในการเล่น
กีฬา ของนักเรียนได้อย่างมี ประสิทธิภาพตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 4) นักเรียนได้ เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง ไม่เบื่อ
หน่าย มีความสนใจต่อการเรียน ตลอดเวลาและนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ทีละน้อยตามขั้นตอนที่ ผู้สอนเตรียมการ
สอนมาแล้ว นักเรียนมีก าลังใจที่จะเรียนรู้ เน้ือหาใหม่ต่อไป ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น ซ่ึงเหมาะ
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ส าหรับน าไปใช้ในการสอนนักเรียนเพราะจะสามารถ ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและจิตใจ 
ดังจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา  
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2561 มีค่าเฉลี่ยรวม 4.46 โดยมีผลการประเมินในระดับมาก  และเม่ือ
พิจารณารายละเอียดแต่ละด้าน  ปรากฏว่าด้านเอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนหนังสือ
เรียนได้ของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าด้านอ่ืนโดยมีค่าเฉลี่ย 4.57  สอดคล้องกับทฤษฎีองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจของเฮิร์ชเบริร์ก และมาสโลว์  (ศรายุทธ  หอมใจม่ัน และคณะ, 2548, หน้า 32 -33)  ได้กล่าวไว้ว่า 
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของบุคคลในการเรียนมี 7 ประการ  คือ  1)ความสมหวังในชีวิต  เป็นสิ่งที่ทุก
คนปรารถนาให้ตนเองประสบความส าเร็จในชีวิต  การเรียนในแนวทางที่ตนเองพอใจก็จะท าให้เกิดการทุ่มเทความ
พยายาม  ก าลังใจก าลังกายในการเรียนน้ันเพื่อให้เกิดประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงแก่ตนเองในด้านความคิด  
ความสามารถ  ทักษะและการเรียนรู้ที่ดีขึ้น  2)ความพอใจในการเรียนถ้ามนุษย์เราได้เรียนในสิ่งที่เราพอใจก็จะมี
ความสุขและท าให้ประสบผลส าเร็จ  ความพึงพอใจในการเรียนน้ันเกิดผลของการเรียนเป็นที่พอใจ  การได้รับรางวัล
จากการเรียน  ได้รับการเสริมแรงในทางบวกจากอาจารย์ผู้สอนหรือครูฝึก เป็นต้นสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ีท าให้เกิดความพึง
พอใจในการเรียน 3)การยอมรับนับถือ  มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้องการพึ่งพาอาศัยกัน  ถ้ามนุษย์ถูกทอดทิ้งไว้ตาม
ล าพัง  โดดเดี่ยว  เขาก็จะเกิดความวิตกกังวล  เครียด  ไม่สามารถเรียนหรือปฏิบัติงานให้บังเกิดผลดีได้  แต่ในทาง
ตรงกันข้าม  ถ้าสมาชิกน้ันเป็นบุคคลที่สังคมยอมรับนับถือและให้ความไว้วางใจ  บุคคลผู้น้ันก็ย่อมมีความสุขใจ  มี
ความพึงพอใจต่อการเรียนหรือการท างานน้ันให้ส าเร็จบรรลุผลที่ตั้งไว้ได้  4)ความก้าวหน้า  การมีชื่อเสียงเกียรติยศ  
ทุกคนเข้ามาเรียนในสถาบันต่าง ๆ สิ่งที่ทุกคนหวังคือความก้าวหน้า  หมายถึง  เม่ือเรียนจบหลักสูตรแล้วโอกาสที่ได้รับ
ต าแหน่งหน้าที่การงานต่าง ๆ เงินเดือนที่สูงขึ้นรวมทั้งมีโอกาสที่จะเพิ่มพูนความรู้ในทางที่สูงขึ้นสิ่งต่าง ๆ ย่อมเป็น
ก าลังใจให้มนุษย์เราพร้อมที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่าง ๆ ในการเรียนหรือการปฏิบัติงานน้ัน ๆ ได้  5)ความสนใจเป็นภาวะ
ที่จิตใจของบุคคลจดจ่อและปรารถนาที่จะรู้สิ่งใดสิ่งหน่ึง  เพื่อน า ไปบ าบัดความต้องการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  ถ้า
บุคคลน้ันมีความสนใจกับการเรียนก็จะท าให้มีความกระตือรือร้น  ก่อให้เกิดแรงจูงใจอยากที่จะเรียน  เม่ือมีแรงจูงใจก็
จะเกิดมีการกระตุ้นซ่ึงย่อมจะท าให้การเรียนน้ันมีประสิทธิภาพกว่าการเรียนที่ไม่มีการกระตุ้นเตือน 6)ความเสมอภาค 
หมายถึง  การเท่าเทียมกันในการเรียนของคนในสถาบันไม่มีการแบ่งแยกนักเรียนในระบบ  นอกระบบหลักสูตร หรือ
การล าเอียงของอาจารย์ผู้สอน  เพราะสิ่งเหล่าน้ีจะถูกท าลายขวัญในการเรียนของนักเรียน และจะท าลายความสามัคคี
ในสถาบันน้ัน ๆ  7)สภาพของการเรียน หมายถึง  การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
รับรู้ประสบการณ์ได้เต็มที่ด้วยความเข้าใจ  ไม่เบื่อหน่าย ท าให้เรียนได้ความรู้มาก  และผู้เรียนพร้อมที่จะร่วมมือด้วย
ความสนใจ  กระตือรือร้น  และมีความพึงพอใจกับการเรียนและสอดคล้องกับความพึงพอใจของไพโรจน์ บัวสาย  
(2551 : บทคัดย่อ) และนวพล สังข์แก้ว (2551 : บทคัดย่อ) ที่พบว่า ความรู้มีผลต่อความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อ
การเรียน รู้ด้วยชุดฝึกทักษะกีฬาฟุตซอล ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการวัด และประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามหลักการ
ของหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซ่ึงมี ประโยชน์ต่อผู้สอนเป็นอย่างมาก เพราะท าให้
ทราบความสามารถ และความพึงพอใจของนักเรียนชัดเจนขึ้นกว่าการวัดความรู้เพียง ด้านเดียว การมองเห็นประโยชน์
และความส าคัญ นักเรียนต้อง ปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลมีประสบการณ์จากการได้ลงมือฝึกปฏิบัติ  ด้วยตนเอง มีความพึง
พอใจต่อการเรียนการสอนด้วยการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และเป็นการเรียนรู้ที่ท าให้ นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างองค์ ความรู้ที่เหมาะสมและน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมี คุณภาพ 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1/E2) โดยการใช้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้น
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพกระบวนการ  และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 82.44/81.11 สูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด (80/80) แสดงว่า โดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสามารถน าไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(พลศึกษา) เรื่อง ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่า 
ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 14.33  ส่วนคะแนนการทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  24.33  จึงกล่าวได้ว่าผลสัมฤทธ์ิ
ของนักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญที่เชื่อถือได้ 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐาน ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะเอกสารประกอบการเรียนการสอนช่วยแก้ปัญหาการขาด
แคลนหนังสือเรียนได้มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ดังน้ันครูผู้สอนควรใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอนแก้ปัญหาการขาด
แคลนหนังสือเรียน จะท าการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการ สร้างความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของ
ตนเองและผู้อ่ืน และมีความเชื่อม่ันในตนเองมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้น
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สามารถน าไปปรับใช้กับนักเรียนระดับชั้นอ่ืนได้ 
 2.  ควรมีการส่งเสริมให้น าเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  ทักษะฟุตซอลขั้นพื้นฐานไปใช้อย่าง
กว้างขวาง เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 3.  เป็นแนวทางในการจัดท าเอกสารประกอบการเรียนการสอนกีฬาชนิดอ่ืน ๆ ได้ ตลอดจนงานวิจัย 
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