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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์วัดเพื่อ 1) พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะปฏิบัติ 
เรือ่งทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ประสิทธิภาพ (E1 / E2) ก าหนดเกณฑ์ 70/70 
2) พัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลของนักเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติให้มีนักเรียนจ านวน
ร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้ง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คะแนนของคะแนนเต็ม และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 18 คน ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1)ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ 3) แผนการ
จัดการเรียนรู้ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย พบว่า   

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้พื้นฐานการเรียนฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นทักษะปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพ เท่ากับ 75.22/74.72 นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลมีคะแนนเฉลี่ย
ทักษะปฏิบัติการเล่นฟุตบอลคิดเป็นร้อยละ 74.72 และนักเรียนที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึ้นไปจ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของนักเรียนทั้งหมด 18 คน และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น
ทักษะปฏิบัติด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.52 , S.D = 0.60) 

 
ค าส าคัญ : การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล, ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 
 
Abstract 
 The purposes of this study were to: 1) develop learning activities using a series of activities 
that focus on skills practice basic skills of playing soccer. For grade 6 performance (E1 / E2) criteria 
70/70 2) develop the basic skills of playing soccer. Students using a series of learning activities that 
focus on the practical skills of the students, 70 percent of all students. Pass rate of 70 percent 
marks and 3) the satisfaction of students per class with a series of learning activities. The target 
audience is students in grade 6, 18 Students summer 2, 2557 academic year. from Ban Khilek 
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school, Pathumrat district, Roi-et Primary Educational Sevice Area office 2,  2557 academic year, two 
tools used in the study. 1) set of learning activities, 2) assessment of practical skills 3) plan and 4) 
satisfaction of the students. The statistics used in research, including basic statistics, percentage, 
average, standard deviation.  The results showed that activities to learn the basics of using football 
to set learning activities that focus on practical skills effectively as 75.61 / 73.70 student activity 
using the basic skills of football scores operating skills as a football player.  Of 74.72 percent and 
students who score passing more than 70 percent to a total of 14 people representing 77.78 of the 
total students, 18 students were satisfied with the activities and learning practical skills with a series 
of activities know overall, the highest level (X = 4.52, S.D = 0.59) 
 
Keywords:  The Development of the Learning Plan, Project Approach, Bambusa Sp. 
 
บทน า  
 ปัจจุบันเด็กเยาวชนได้เห็นความส าคัญของการออกก าลังกายมากขึ้น โดยจะเน้นการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพและมีการออกก าลังกายในกิจกรรมต่างๆ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระสุขศึกษาพลศึกษาเพื่อให้
เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพตามการจัดการเรียนการสอน การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์ การเคลื่อนไหวการ
ออกก าลังกายการเล่นเกมกีฬาไทยและกีฬาสากลการสร้างเสริมสุขภาพสมรรถภาพทางกาย มีวินัยกฎกติกามีทักษะใน
การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 การจัดการ
เรียนการสอนเนื้อหาของวิชาพลศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาในการเรียนรู้พลศึกษา การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนซึ่ง
เป็นสาระพื้นฐานหรือรายวิชาบังคับสาหรับนักเรียนทุกคน (100%) เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการทั้ง
ด้านความรู้เจตคติทักษะสมรรถภาพทางกายและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (คุณธรรมและจริยธรรม) สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในจัดได้ทั้งในระดับกลุ่มห้องเรียนชั้นปีคณะสีโรงเรียนควร
จัดการแข่งขันกีฬาสีอย่างน้อยปีละ1ครั้งซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ปฏิบัติเช่นนี้หลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนในชั้น
เรียนแล้วนักเรียนสามารถแสดงพฤติกรรมตามจุดประสงค์แต่ละด้านได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดดังนั้นชนิดกีฬาที่เลือก
จัดการแข่งขันกีฬาภายในกีฬาฟุตบอลก าลังได้รับความนิยมมากแพร่หลายในประเทศไทยจากการสัมภาษณ์ ชาญวิทย์ 
ผลชีวิน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เวลา 18.30 น. ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน ในถานะผู้จัดการทีมชาติไทยและผู้
ฝึกสอน ได้ให้ความส าคัญว่า ภาครัฐควรมีนโยบายระดับประเทศควรมีฟุตบอลอาชีพ และควรมีการจัดการพัฒนา
องค์กรไปสู่สโมสร อีกทั้งถ้าประเทศไทยสามารถเกิดฟุตบอลอาชีพได้วันพรุ่งนี้จะดีมาก 
 ปัจจุบันมีฟุตบอลในประเทศไทยก็ได้ถูกผลักดันขึ้นเป็นกีฬาอาชีพเป็นที่เรียบร้อย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ของอาชีพส าหรับคนที่เล่นกีฬาฟุตบอลได้ มีผู้เล่นหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาเล่นฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย และ
พื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ดีของเด็กเยาวชนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะก้าวพัฒนาไปสู่ระดับประชาชนในการเรียนรู้
พลศึกษา นักเรียนจะได้รับโอกาสให้เข้าร่วมในกิจกรรมทางกายและกีฬาทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมอย่าง
หลากหลายทั้งของไทยและสากล การจัดพลศึกษาเพื่อนันทนาการนับว่ามีความส าคัญต่อการส่งเสริมให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวตามชนิดกิจกรรมพลศึกษาและกีฬานอกเหนือจากที่จัดให้เรียนในชั้นเรียนตลอดจนการ
พัฒนาสมรรถภาพทางกายเพราะการจัดเวลาเรียนพลศึกษาในสาระพื้นฐานโรงเรียนส่วนใหญ่มักจัดไว้เพียงสัปดาห์ละ1
ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นทั้งที่โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางไม่ได้บังคับให้ต้องจัดเช่นนั้นโปรแกรมนี้จึงช่วยให้นักเรียนเกิด
การพัฒนาจากที่ได้เรียนในชั้นเรียนมากขึ้นโรงเรียนสามารถจัดได้ทุกช่วงเวลาของแต่ละวันที่นักเรียนว่างจากการเรียน
ในชั้ น เรี ยนและอาจจั ดอยู่ ในกิ จกรรมพัฒนานัก เรี ยนในลักษณะของชมรมออกกาลั งกาย /กีฬา ได้อี ก
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(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 :6 )สุขศึกษาพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการด ารงสุขภาพ การ
สร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน พลศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกก าลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬาการเรียนการสอนพลศึกษาหลังจากจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะมีทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานและการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน 

สุขศึกษาพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพ่ือการด ารงสุขภาพการสร้างเสริมสุขภาพและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลครอบครัวและชุมชนให้ยั่งยืนสุขศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้เจต
คติคุณธรรมค่านิยมและการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกันพลศึกษามุ่งเน้นให้นักเรี ยนใช้กิจกรรมการ
เคลื่อนไหวการออกก าลังกายการเล่นเกมและกีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคม
สติปัญญารวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552 : 1 )พลศึกษาก็จะได้เรียนรู้ทักษะ
พื้นฐานการเคลื่อนไหวต่างๆ ดังนี้ 1. การเคลื่อนไหวร่วมกับผู้อื่นแบบผลัดในลักษณะผสมผสานในการร่วมกิจกรรมทาง
กายเช่นกิจกรรมแบบผลัดกายบริหารประกอบเพลงยืดหยุ่นขั้นพื้นฐานที่ใช้ท่าต่อเนื่องและการต่อตัวท่าง่ายๆ  2. การ
เคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรงการใช้แรงและความสมดุลกับการพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวในการเล่นเกมและกีฬา  3. 
การเล่นกีฬาไทยกีฬาสากลประเภทบุคคลและประเภททีมเช่นกรีฑาประเภทลู่และลานเปตองว่ายน้ าเทเบิล เทนนิส
วอลเลย์บอลฟุตบอลตะกร้อวง 4. การใช้ข้อมูลด้านทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบั ติ
กิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา และ 5. การน าความรู้และหลักการของกิจกรรมนันทนาการไปใช้เป็นฐานการศึกษาหา
ความรู้(กระทรวงศึกษาธิการ,  2552 : 20-21) 
 โรงเรียนบ้านขี้เหล็กนักเรียนมีการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ขาดทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลที่ดีและถูกต้องนักวิจัย
จึงให้ความส าคัญของกีฬาฟุตบอลและอยากพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลของนักเรี ยนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กให้
ถูกต้อง เพื่อจะส่งผลต่อทักษะพ้ืนฐานกีฬาฟุตบอลที่ดีและถูกต้องตามมา 

จากการปฏิบัติหน้าที่การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา ในส่วนของพลศึกษา  มีจ านวนนักเรียน
ที่เรียนวิชาฟุตบอล ได้ประสบปัญหาขาดทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้อง จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยในฐานะ
ครูผู้สอน ได้เลือกศึกษาการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่าการ
จัดการเรียนการสอนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและการฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียนในการจัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นกับนักเรียนได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่ เพื่อที่จะพัฒนานักเรียนให้ใช้ศักยภาพของตนเองได้เต็มที่ การจัดท าแบบฝึก
ทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ในครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะเป็นสื่อที่จะช่วยพัฒนา
นักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในทักษะการเล่นฟุตบอล อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีทักษะ
ทางการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  

1.  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่องทักษะพื้นฐานการเล่น
ฟุตบอล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (E1/E2) ก าหนดเกณฑ์ 70/70 
 2.  เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติให้มีนักเรียนจ านวนร้อยละ 70 ของนักเรียนทั้งหมด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. กลุ่มเป้าหมายการวิจัย 

 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 18 คน ชาย 5 คน หญิง 
13 คน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อ าเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย    

  1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ 
2.  แผนการเรียนรู้ 13 แผน 
3. แบบประเมินทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอล 

     4. แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราประมาณค่า (Rating Scales) ตามวิธีของ ลิเคอร์ท 
(Likert) มี 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ 
 3.  วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

   1.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 70 / 70 
                2.  วิเคราะห์ทักษะปฏิบัติของนักเรียนหลังจากใช้แผนการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลโดย
ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ค่าร้อยละ 

   3.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยเน้นทักษะปฏิบัติโดยใช้ ค่าเฉลี่ย (X), 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

4.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นดังนี้ 
       4.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
              4.1.1 หาความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 
            4.1.2 หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และแบบวัดความพึงพอใจ 
    4.1.3 หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบ

วัดความพึงพอใจ 
       4.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
              4.2.1  ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean), ค่าร้อยละ (Percentage), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษามีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.22/74.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัตินักเรียนจ านวน  
14 คน มีคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของนักเรียนทั้งหมด 18 คน   

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติพื้นฐานการ
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เล่นฟุตบอล โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.52, S.D = 0.60) 
 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะ
ปฏิบัติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษามีประสิทธิภาพมี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 75.22/74.72 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนทุกคนมีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบปฏิบัติหลัง
การเรียนชุดกิจกรรมคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.22 แสดงว่าทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลโดยใช้ชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบโดยการศึกษาเอกสารหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่ม
สาระสุขศึกษาพลศึกษาได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากการเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผ่านการประเมิน
คุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญผ่านการทดลองและปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์ก่อนน าไปใช้จริงชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เน้นทักษะปฏิบัติมีความเหมาะสมกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างยิ่ง ทักษะปฏิบัติน ามาประยุกต์ใช้กับการเรียน 
นักเรียนได้เรียนรู้ทังภาคทฤษฎีและมีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงตามวัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตามล าดับขั้นตอน 
สามารถปฏิบัติได้ตามชุดกิจกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วรรลพ เกิดผล, 2553 : 83-88) ได้ท าการศึกษาผลการ
หาประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6โดยใช้สูตรการ
ค านวณประสิทธิภาพ  E1/ E2 พบว่า ชุดกิจกรรมฝึกทักษะกีฬาฟุตบอลส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่า
ประสิทธิภาพร้อยละ75.25 - 85.15 

2. การพัฒนาทักษะพื้นฐานกีฬาฟุตบอลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 
เน้นทักษะปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 75.22  นักเรียนได้ฝึกทักษะปฏิบัติด้วยตนเอง ได้ท ากิจกรรมเป็นกลุ่ม มีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็น ได้ช่วยเหลือซึงกัน นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็น มีความสุขในการปฏิบัติกิจกรรม ผลจากชุดจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ท าให้นักเรียนพัฒนาทางปัญญา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถท ากิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
คุณภาพ สามารถเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลและในขณะเรียนครูผู้จัดกิจกรรมได้
เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดจึงท าให้มีคะแนนทักษะปฏิบัติ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (พงศ์ศิริ อ่อนค า, 2555: 130) ที่มี
ผลการวิจัยพบว่า ทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียนที่ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียนรู้ เรื่องภาพพิมพ์แกะไม้สีน้ ามี
ทักษะปฏิบัติงานเฉลี่ยร้อยละ 79.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุรเดช คนตรง, 
2556 : 1) ที่มีผลการวิจัย พบว่านักเรียนมีทักษะการเล่นฟุตบอลบอลที่ดีขึ้นโดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 70 โดยมีค่า
ร้อยละต่ าสุดที่ 73.60 สูงสุดที่ร้อยละ 88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่ตั้งไว้งานวิจัยครั้งนี้ได้การพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้ยึดตามหลักแนวคิดของชาญชัย อินทรสุนานนท์ ได้ศึกษาแนวทางการสร้างชุดการสอน
ในระดับมัธยมศึกษา ได้น ามาสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติกีฬาฟุตบอลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
 3. ผลการวัดความพึงพอใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น

ทักษะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.52, S.D = 0.60) เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะ ประสบการณ์ทั้งนี้อาจเนื่องจากการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลโดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของ
นักเรียน นักเรียนมีบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความเป็นกันเองระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียน ครูนักเรียนมีโอกาสใกล้ชิด
กัน ท าให้นักเรียนได้ซักถามเมื่อเกิดข้อสงสัยในการปฏิบัติกิจกรรมดังที่กล่าวมาข้างตนอาจเป็นเหตุผลที่ท าให้นักเรียน
เกิดความพึงพอใจในการเรียนรู้อยู่ระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้น เป็นกิจกรรมการ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=สมฤดี%20นวลทอง&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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เรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะประสบการณ์  สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ชา
ติช โหรากุล, 2554 : 78-83) ที่ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเล่นกีฬา
ฟุตบอลขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ (สุพัตรา กองทรัพย์, 2549 : 1) ที่มีผลการวิจัย 
พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยเน้นทักษะปฏิบัติ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
งานวิจัยในครั้งนี้ได้ยึดหลักแนวคิดของอะเดย์ และแอนเดอร์สัน ที่ให้ความหาย ความพึงพอใจต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ว่าเป็นความรู้สึก หรือความคิดที่เกี่ยวกับทัศนคติของคนที่เกิดจากประสบการณ์ที่พบสถานที่การจัดการสิ่งแวดล้อมใน
สถานที่นั้นๆ  
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้   
  1.1 เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทักษะพื้นฐานการเล่นฟุตบอลมีประสิทธิภาพและประสบ
ผลส าเร็จ ผู้สอนควรศึกษาขั้นตอนและวิธีการเทคนิคการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เข้าใจและเตรียมความพร้อมท า
ความเข้าใจกับนักเรียนทุกคนเกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกปฏิบัติอย่างชัดเจน 
  1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควรเน้นให้นักเรียนมีความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป 
ครูควรสร้างบรรยากาศในการสอนให้เป็นกันเอง กระตุ้นความสนใจเสริมก าลังใจ เพื่อให้การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการวิจัยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติให้ในสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ในเนื้อหาอื่น ๆ และระดับอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมทักษะปฏิบัติให้นักเรียนย่ิงขึ้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติกับเทคนิควิธีสอน 
หรือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีอ่ืน ๆ  
  2.3 ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้การจัดกิจกรรมด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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