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การรายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุ ขศึกษาและพลศึกษา ชั้ นมั ธยมศึกษาปี ที่ 3 ที่ มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75
เพื่อเปรียบเที ยบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ระหว่ างก่ อนเรี ยนและหลั งเรี ยน
และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะกีฬา
ฟุตซอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 2
หนองบัว สํานักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จํานวน
39 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบแบ่งพวก (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน จํานวน 17 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ก่อนเรียนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ข้อ มีค่าความยากง่าย (r)
อยู่ระหว่าง .32-.67 ค่าอํานาจจําแนก (p) อยู่ระหว่าง .35-.78 ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 และแบบสอบถาม
ความพึ งพอใจของนั กเรี ยน เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ า (Rating Scale) 5 ระดั บ จํ านวน 18 ข้ อ
ค่าอํานาจจําแนกอยู่ระหว่าง .33-.76 ค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t (t-test แบบ Dependent) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป
ผลการศึกษา พบว่า
1. แบบฝึ กทั กษะกี ฬาฟุ ตซอลขั้ นพื้ นฐาน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.73/85.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
2. ผลสั มฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนชั้นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้ วยแบบฝึกทั กษะ
กี ฬาฟุ ตซอลขั้ นพื้ นฐาน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ระหว่ าง

ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน
3. นั กเรี ยนชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 ที่ เรี ยนด้ วยแบบฝึ กทั กษะกี ฬ าฟุ ตซอลขั้ นพื้ นฐาน
กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและพลศึ กษา ชั้ นมั ธยมศึ กษาปี ที่ 3 มี ความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนด้ วย
แบบฝึกทักษะกีฬาฟุตซอลขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = .26)
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