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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเชิงทดลองนี มีวัตถุประสงค์เพือ 1) พัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง สาํหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เปรียบเทยีบ
ความสามารถในการเล่นกฬีาฟุตบอลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถานการณ์จาํลอง 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์
จาํลอง กลุ่มเป้าหมายทีใช้ในงานวิจัยครังนี คือ นักเรียนทีเป็นนักกีฬาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรียนที 2 ปีการศึกษา 2562 

จํานวน 20 คน ซึงได้จากการสมัครใจ (Volunteer Sampling) เครืองมือในการวิจัย ได้แก่ 1) 
แผนการจัดการเรียนรู้กีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จําลอง จาํนวน 5 แผน 2) แบบประเมิน
ความสามารถกฬีาฟุตบอล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถ
ในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จําลอง สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Sample t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล ไม่ตาํ
กว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 2) นักเรียนมีความสามารถในการ
เล่นกฬีาฟุตบอลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05(t = 25.11, sig 

= 0.000) 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการเล่นกฬีาฟุตบอล โดยใช้
สถานการณ์จาํลองในภาพรวม ในระดับมาก (x = 4.34 , S.D. = 0.64)  
คาํสาํคัญ : การพัฒนาความสามารถ, สถานการณ์จาํลอง, กฬีาฟุตบอล 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา  
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นสาระการเรียนรู้หนึงใน 8 สาระทจัีดไว้ใน

หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกลุ่มสาระทผู้ีเรียนทุกคนจาํเป็นต้องเรียนรู้ 
เป็นกลุ่มสาระทมีีความหมาย และมีความสาํคัญยิงต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรง 
เพราะครอบคลุมเรืองสุขภาพทีเป็นพืนฐานสําคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่โดยมุ่งเน้นพัฒนา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ ทงัด้านสาระความรู้เกียวกับสุขภาพทีจาํเป็น ด้านการสร้างเจตคติและ
ค่านิยมทีดี คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะนิสัยทีพึงประสงค์ รวมทังทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพทียังยืน ซึงการมีสุขภาพดีเป็นคุณลักษณะทีพึงประสงค์
ประการแรกของคนไทยทรัีฐบาลได้กาํหนดไว้เป็นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความมนัคง มนัคังและยงัยืนในประชาคมโลกทงัปัจจุบัน
และอนาคต จึงกล่าวได้ว่า สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นสาระการเรียนรู้ทีสาํคัญในการพัฒนา
ประชากร โดยมุ่งเน้นการปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ การป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา และการ
บริหารจัดการชีวิต ทงัทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อันเป็นองค์ประกอบ
ของการมีภาวะสขุภาพทสีมบูรณ์ (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551) 

จากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที 6 พ.ศ. (2560-2564) กล่าวว่าจากการ
พัฒนากีฬาทผ่ีานมายังไม่ประสบความสาํเรจ็เท่าทคีวร โดยเฉพาะการพัฒนาการกีฬาขันพืนฐาน 
การดูกฬีาและการเล่นกฬีาของประชาชนยังมีน้อย การออกกาํลังกายและเล่นกฬีาของประชาชน มี
อัตราเพิมขึนเลก็น้อยจากการสาํรวจของสาํนักงานสถิติแห่งชาติเกียวกับพฤติกรรมการออกกาํลัง
กายของประชากร ทงันีกจิกรรมพลศึกษาและการออกกาํลังกายในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัยควรเลง็เหน็ถึงความสาํคัญให้เพิมขึนเพือทจีะพัฒนาประชากร
ในประเทศทุกเพศ ทุกวัยได้เตม็ตามศักยภาพทวัไป 

ปัจจุบันกีฬาฟุตบอลได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทัวโลก สามารถส่งเสริม
พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของบุคคลได้เป็นอย่างดีการเล่นฟุตบอลมี
จุดมุ่งหมายเพือความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นการออกกาํลังกายทจีะทาํให้ร่างกายมีพลานามัย
สมบูรณ์มีวินัยในตนเองมีการประสานงานกับบุคคลอืนและยังสามารถเล่นเพือเป็นอาชีพได้ 
โดยเฉพาะเด็กในวัยเรียน  กีฬาฟุตบอลจึงมีความสําคัญและความต้องการของเด็กสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กาํหนดให้กีฬาฟุตบอลอยู่ในกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยใน  หลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2551: 2-4) ฟุตบอลในประเทศ
ไทยเริมมีการเล่นในสมัยรัชกาลที 6 เนืองจากสมัยรัชกาลที 5 ได้ส่งพระราชโอรสและข้าราช
บริพารไปศึกษายังประเทศอังกฤษจนเมือสาํเร็จการศึกษากลับมา จึงได้นํากีฬานีเข้ามาเล่นใน
เมืองไทย ตอนแรกได้นาํไปแข่งขันกนัในโรงเรียนก่อน ต่อมาได้เผยแพร่ไปยังสโมสรและไปจนถึง
ต่างจังหวัดอย่างรวดเรว็ ทาํให้ชาวไทยเริมรู้จักและเป็นทนิียมมากขึน (สกายบุก๊ จาํกดั, 2548) 



กฬีาฟุตบอลเป็นกฬีาทมีีการแข่งขันทชิีงไหวชิงพริบและเสริมสร้างให้ร่างกายเกดิความ
คล่องตัว มีความแขง็แรง อดทน ว่องไว (สุขสวัสดิ ชนะพาล 2550: 2) นอกจากนี อุดม จอกรบ 
(2545: 30) กล่าวว่าผู้ทีเป็นนักฟุตบอลนันยังเป็นผู้ทีมีความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย 
หมายถึงการทีร่างกายมีประสิทธิภาพด้านความแขง็แรง ความอดทน ความเร็ว ความคล่องตัว 
ความอ่อนตัว และมีกาํลัง นักกีฬาทมีีสมรรถภาพสูงนันกย่็อมแสดงความสามารถออกมาได้สูง
ตรงกันข้ามกับนักกีฬาทมีีสมรรถภาพร่างกายตาํกย่็อมแสดงความสามารถออกมาได้น้อย รวมถึง
ทกัษะพืนฐานเป็นส่วนสาํคัญในการเล่นกีฬาฟุตบอล เช่น ทกัษะการครอบครองหยุดลูกฟุตบอล 
ทกัษะการรับและส่งลูกฟุตบอล ทกัษะการเลียงลูกฟุตบอล ทกัษะยิงประตู และแทคติกการเล่มทมี 
เป็นต้น 

 หากจะกล่าวถึงว่า วิธีสอนใดทีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มากทีสุด แน่นอน
นันคือการสอนทใีห้ผู้เรียนได้สัมผัสสถานการณ์ทเีป็นจริง เพราะการทผู้ีเรียนได้ปฏบัิติจริงนัน จะ
ทาํให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทียาวนานและเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ ถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติใน
สถานการณ์ทเีป็นจริงได้ การเรียนการสอนทใีช้สถานการณ์จาํลองกเ็ป็นทางเลือกทดีีทใีห้ผู้เรียนได้
สัมผัสกับการเรียนทีสะท้อนความเป็นจริง ตามจุดมุ่งหมายทีผู้สอนได้กําหนดไว้ การสร้าง
สถานการณ์จาํลอง เป็นการจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริง ให้ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริง
มากทีสุด และให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ทเีขากาํลังเผชิญอยู่
นัน ( สขุสม สวิะอมรรัตน์ 2552 ) วิธสีอนโดยใช้สถานการณ์จาํลองเป็นการจัดการเรียนการสอน
ทีพยายามให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์ทีมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากทีสุด โดยการ
สร้างสถานการณ์จาํลองขึนในห้องเรียนแล้วให้ผู้เรียนแสดงบทบาทของตนเองตามสถานการณ์
นันๆ (ไสว ฟักขาว,2544 : 122) โดยให้ผู้เรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ทีมีบทบาท ข้อมูล และ
กติกาการเล่น ทีสะท้อนความเป็นจริง และมีปฏิสัมพันธ์กับสิงต่างๆ ทีอยู่ในสถานการณ์ ได้ใช้
ข้อมูลทีมีสภาพคล้ายกับข้อมูลในความเป็นจริง ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆ ซึงการ
ตัดสินใจนันจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับทเีกิดขึนในสถานการณ์จริง (ทศินา แขมมณี, 
2550 : 370)จุดเด่นของการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง 1) เป็นวิธีสอนทีช่วยให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เรืองทมีีความสัมพันธ์ซับซ้อนได้อย่างเข้าใจ เกิดความเข้าใจ เนืองจากได้มีประสบการณ์ที
เห็นประจักษ์ชัดด้วยตนเอง 2) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้สูงมาก ผู้เรียนได้เรียนอย่าง
สนุกสนาน การเรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียน ) ผู้เรียนมีโอกาสได้ฝึกทกัษะกระบวนการต่างๆ 
จํานวนมาก เช่นกระบวนการปฏิสัมพันธ์กับผู้อืน กระบวนการสือสาร กระบวนการตัดสินใจ 
กระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการคิด เป็นต้น (ทศินา แขมมณี 2550 : 373)  
 นอกจากนันการใช้สถานการณ์จําลองดังที อินทิรา บุณยาทร (2542 : 102-103) 
กล่าวถึง ขันตอนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง ซึงประกอบด้วย 3 ขันตอน คือ ) ขัน
เตรียมการสอน กาํหนดจุดประสงค์ กาํหนดสถานการณ์จาํลอง ) ขนัตอนดาํเนินการสอน ผู้สอน
เสนอสถานการณ์จาํลองโดยให้ผู้เรียนศึกษาปัญหาและหาแนวทางทีจะแก้ปัญหา แบ่งเป็นกลุ่ม



ย่อยร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรือ ผู้เรียนเสนอแนวทางแก้ปัญหา ) ขันตอนอภิปรายและ
สรุปผล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทจีะศึกษาการใช้สถานการณ์จาํลอง โดยใช้กระบวนการ 3 ขันตอน 
ข้างต้น เพือพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล ของนักเรียนทีเป็นนักกีฬาโรงเรียน
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึงโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ได้เปิดเป็นชมรมฟุตบอลเพือให้นักเรียนทมีีความสามารถและความสนใจมาสมัคร
เป็นนักกฬีาของโรงเรียน โดยใช้เวลาหลังเลิกเรียนฝึกซ้อมวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ การเรียนการสอน
กีฬาฟุตบอล เป็นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ มากกว่าภาคทฤษฎี ดังนันการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ภาคทฤษฎีทีสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง จึงเป็นสิงทีสําคัญ ซึงผู้วิจัยได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยใช้สถานการณ์จาํลอง อาจช่วยทาํให้ผู้เรียนกีฬาฟุตบอล 
สามารถนําความรู้ทีได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ทีเกิดขึนจริงในเกมการแข่งขัน ได้อย่าง
เหมาะสม  

 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1. เพือพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง  สาํหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

2. เพือเปรียบเทยีบความสามารถในการเล่นกฬีาฟุตบอลก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้สถานการณ์จาํลอง 

3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนทไีด้รับการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์
จาํลอง มีคะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ของคะแนนเตม็ 

2. นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05  

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยใช้สถานการณ์จาํลอง อยู่ใน
ระดับมาก  
 

ขอบเขตการวิจยั 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเป็นนักกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร จาํนวน 20 คน โดยการเลือกแบบ
สมัครใจ (Volunteer Sampling) 

 



ตวัแปรทีศึกษา 
ตวัแปรตน้  
การใช้สถานการณ์จาํลองในการพัฒนาความสามารถในการเล่นกฬีาฟุตบอล 

ตวัแปรตาม  
1. ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึงประกอบไปด้วย ทักษะการหยุดลูก

ฟุตบอล, ทกัษะการเลียงลูกฟุตบอล, ทกัษะการรับและส่งลูกฟุตบอล ทกัษะการยิงประตู และแท
คติกการเล่นทมี 

2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเล่นฟุตบอล โดยใช้สถานการณ์จาํลอง 
ขอบเขตดา้นเนอืหา 

หน่วยการเรียนรู้ที 3 การเคลือนไหว การออกกาํลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กฬีาสากล 

ระยะเวลา 
ภาคเรียนท ี2 ปีการศึกษา 2562 จาํนวน 5 วัน วันละ 3 ชัวโมง 

 

เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

1. แผนการจัดการเรียนรู้กฬีาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง  
2. แบบประเมินความสามารถกฬีาฟุตบอล 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเล่นกฬีา
ฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้ดาํเนินการทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทเีป็นนักฟุตบอล 
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้ดาํเนินการทดลองและเกบ็รวบรวมข้อมูลตาม
ขนัตอน ต่อไปนี 

1. อธิบายและชีแจงการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยใช้
สถานการณ์จาํลองให้นักเรียนเข้าใจ 

2. ทาํการประเมินนักเรียนก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้แบบประเมินความสามารถ
ในการเล่นกฬีากฬีาฟุตบอล โดยใช้สถานการณ์จาํลอง  

3. ดาํเนินการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํลองจํานวน 5 แผน แผนละ 3 ชัวโมง รวม
เวลาในการสอน 15 ชัวโมง  

4. เมือสินสุดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ทงั 5 แผน ผู้วิจัยทาํการประเมิน
หลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบประเมินความสามารถในการเล่นกฬีาฟุตบอลทผู้ีวิจัยสร้างขึน 



5. นักเรียนทาํแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถกีฬาฟุตบอล 
โดยใช้สถานการณ์จาํลองของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

6. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ตารางและการพรรณนา 
 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลทไีด้จากการดาํเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ทาํการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติสาํเรจ็รูป ดังนี 

1. วิเคราะห์ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จําลอง ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) สถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Sample T- Test 

3. วิเคราะห์ประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์
จําลองโดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 
4. ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูป แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

5. สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา และอภิปรายผล 

 

ผลการวิจยั 

1. ผลการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จําลอง 
สาํหรับนักเรียนทเีป็นนักกฬีาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 20 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมี
คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

2. ผลประเมินความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง สาํหรับ
นักเรียนทเีป็นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลหลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล โดยใช้สถานการณ์จําลอง สาํหรับนักเรียนทีเป็นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x =4.34,S.D.=0.64) เมือพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้เรียน (x =4.41,S.D.=0.65) รองลงมา
คือ ด้านผู้สอน (x =4.32,S.D.=0.57) และด้านการเรียนการสอน (x =4.28,S.D.=0.70) 
ตามลาํดับ 

 

 



อภิปรายผล 

การวิจัยเรืองการพัฒนาความสามารถในการเล่นกฬีาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง 
สาํหรับนักเรียนทเีป็นนักกฬีาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี 

1. ผลการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จําลอง 
สาํหรับนักเรียนทเีป็นนักกฬีาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จาํนวน 20 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมี
คะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ผ่านเกณฑ ์จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนาํเอาการเรียนรู้
แบบใช้สถานการณ์จาํลองมาใช้กับการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนที
เป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทงั 3 ขันตอน ประกอบด้วย ขันเตรียมการสอน 
ขันดาํเนินการสอน และขันอภิปรายและสรุปผล ซึงเป็นการเรียนรู้ทีผ่านการลงมือปฏิบัติจริง 
เพราะการทผู้ีเรียนได้ปฏบัิติจริงนัน จะทาํให้ผู้เรียนเกดิการเรียนรู้ทยีาวนานและเข้าใจได้อย่างถ่อง
แท้ แต่ถ้าหากไม่สามารถปฏิบัติในสถานการณ์ทีเป็นจริงได้ การเรียนการสอนทีใช้สถานการณ์
จําลองก็เป็นทางเลือกทีดีทีให้ผู้เรียน ได้สัมผัสกับการเรียนทีสะท้อนความเป็นจริง ตาม
จุดมุ่งหมายทีผู้สอนได้กาํหนดไว้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิด โฮลเดน ( Holden. 1981: 5 ) กล่าว
ว่า สถานการณ์จาํลองเป็นการจาํลองสถานการณ์ให้ใกล้เคียงกบัสถานการณ์จริง ส่วนมากจะอยู่ใน
รูปแบบของการแก้ปัญหา ครูทาํหน้าทีเป็นเพียงผู้ควบคุมจะนําของจริงต่างๆมาเป็นสือในการ
กระตุ้ นผู้เรียนให้ใช้ทักษะ ส่วน โจนส์ ( Jones. 1982: 5 ) กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ด้วย
สถานการณ์จําลองเป็นเหตุการณ์หนึงซึงไม่ใช่การสอนโดยครู แต่นักเรียนเป็นผู้เข้าร่วมใน
เหตุการณ์นันและเป็นผู้ทีทาํให้เหตุการณ์นันดาํเนินต่อไปโดยได้รับมอบหมายหน้าทีภารกิจใน
สังคมและความรับผิดชอบทีเกียวข้องอยู่ในสถานการณ์นัน ซึงต้องมีการแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจอยู่ด้วย ส่วนครูจะเป็นผู้กาํหนดเวลาเริมต้นและสินสุดของสถานการณ์ นอกจากนีครูมี
หน้าทอีธิบายรายละเอียดต่างๆทีสาํคัญในสถานการณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชนนท ์พูลศรี 
(2560) ได้ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จําลองทีมีต่อทักษะกีฬา
ฟุตบอลเพือความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สรุปได้ว่านักเรียนทไีด้รับวิธกีาร
จัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาํลองเพือให้นักเรียนได้เรียนรู้ทกัษะกีฬาฟุตบอลเพือ
ความปลอดภัย มีค่าเฉลียของคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสาํคัญทาง
สถิติทรีะดับ .05 และค่าเฉลียของคะแนนทกัษะกีฬาฟุตบอลเพือความปลอดภัยก่อนการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ .05 

หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่านักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที
ระดับ.05 ผลการวิจัยแสดงว่าการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จาํลองทมีีผลต่อทักษะ
กฬีาฟุตบอลเพือความปลอดภัยส่งผลให้นักเรียนมีทกัษะกฬีาฟุตบอลเพือความปลอดภัย 

2. ผลประเมินความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง สาํหรับ
นักเรียนทเีป็นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 ทงันีนักเรียนได้เรียน



ผ่านกระบวนการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํลองทงั 3 ขนัตอน ประกอบด้วย ขนัเตรียมการสอน ขนั
ดาํเนินการสอน และขันอภิปรายและสรุปผล ส่งผลให้คะแนนในการเล่นทีมของแต่ละกลุ่มอยู่ใน
ระดับดี ส่วนนักเรียนททีาํการทดสอบทักษะหลังเรียนได้คะแนนเตม็ เนืองจากนักเรียนมีทักษะ
พืนฐานเบืองต้นด้านกีฬาฟุตบอลมาบ้างและเมือผู้วิจัยนํากระบวนการสอนโดยใช้สถานการณ์
จําลองไปใช้กับนักเรียน ทําให้นักเรียนมีความสามารถเพิมขึน ส่วนค่าเฉลียของคะแนน
ความสามารถทเีรียงลาํดับจากน้อยไปหามากคือ ทกัษะยิงประตู ค่าเฉลีย 2.00 เป็นเพราะนักเรียน
ขาดการฝึกฝนในทกัษะการยิงประตู ควรให้นักเรียนฝึกทกัษะการยิงประตูอย่างสมาํเสมอ ลาํดับ
ต่อไปคือ ทกัษะการครอบครองหยุดลูกฟุตบอล ค่าเฉลีย 2.65 ลาํดับต่อไปคือ ทกัษะการรับและ
ส่งลูกฟุตบอล ค่าเฉลีย 2.75 ลําดับต่อไปคือ ทักษะการเลียงลูกฟุตบอล ค่าเฉลีย 2.90 และ
ค่าเฉลียของคะแนนมากทสีุด คือ แทคติกการเล่นทมี มีค่าเฉลีย 3.00 เป็นเพราะนักเรียนมีความ
สนุกทีได้เล่นทีมกับกลุ่มเพือนๆโดยใช้สถานการณ์จําลอง ทาํให้ดึงความสามารถของทักษะ
พืนฐานต่างๆมาใช้ในการเล่นแทคติกการเล่นทีมได้เป็นอย่างดี ทังนีควรฝึกทักษะอืนๆ อย่าง
สมําเสมอเพือให้เกิดความชํานาญ ซึง กิบบอนส์ (Gibbons. 1995) ได้ศึกษาผลของการใช้
สถานการณ์จาํลองทีมีต่อทัศนคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า 
การสอนโดยใช้สถานการณ์จาํลองทาํให้นักเรียนมีทศันคติทดีีต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทสีงูขึนซึง ทศินา แขมมณี (  : 370) กล่าวว่า 
วิธีสอนโดยใช้สถานการณ์จาํลอง เป็นวิธีการทมุ่ีงช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงและ
เกิดความเข้าใจในสถานการณ์หรือเรืองทีมีตัวแปรจํานวนมากทีมีความสัมพันธ์กันอย่าง
ซับซ้อน และงานวิจัยของ เหรียญทอง สุดสังข์ (2550) ได้ทาํการศึกษาการเปรียบเทียบผลของ
การเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีท ี1 เรืองคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานและโดยใช้
สถานการณ์จาํลอง พบว่านักเรียนกลุ่มทเีรียนแบบใช้สถานการณ์จาํลอง เรืองคุณธรรม จริยธรรม 
มีผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรียนต่างจากนักเรียนทีเรียน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .05 แต่นักเรียนทงัสองกลุ่มมีความฉลาด
ทางอารมณ์ไม่แตกต่างกันดังนัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จําลองช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุตบอล โดยใช้สถานการณ์จําลอง สาํหรับนักเรียนทีเป็นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x =4.34,S.D.=0.64) เมือพิจารณาเป็น
รายด้านเรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผู้เรียน (x =4.41,S.D.=0.65) เพราะการ
สอนโดยใช้สถานการณ์จาํลองเป็นการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง จึงทาํให้ผู้เรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้ สามารถนาํกระบวนการแก้ปัญหาไปใช้ได้จริง ได้พัฒนาความคิดใน



สิงทีอยากเรียนมากขึน รู้จักการวางแผนในการทาํงาน และสามารถทาํงานร่วมกับผู้อืนได้ ลาํดับ
ต่อมาคือ ด้านผู้สอน (x =4.32,S.D.=0.57) เพราะผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหาด้วยวิธี
คิดทหีลากหลาย ส่งเสริมการกล้าแสดงออก ช่วยเหลือให้คาํปรึกษาอย่างสมาํเสมอ รวมถึงการวัด
และประเมินผลการเ รียนมีความชัดเจนและยุติธรรม และด้านการเ รียนการสอน  ( x 

=4.28,S.D.=0.70) การจัดการเรียนรู้ทาํให้นักเรียนกล้าคิดกล้าตอบ มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทงัในและนอกห้องเรียน สามารถรู้จักวิธีแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ แลกเปลียนความรู้ และการ
ปฏิบัติระหว่างผู้เรียน และบรรยากาศเป็นกันเองและมีความสุขในการเรียน  ตามลําดับ ซึง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ สขุสม สวิะอมรรัตน์ (2552) ทศึีกษาผลของการใช้สถานการณ์จาํลองที
มีต่อความสามารถในการทาํงานกลุ่มของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที 5 แสดงให้เห็นว่า โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x =4.49,S.D. = 0.78) เมือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านผู้สอน อยู่ในระดับมาก ลาํดับต่อมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้านผู้เรียน ซึง 
มอร์ส(Morse, 1955, p. 27) ได้กล่าวว่า  ความพึงพอใจหรือความพอใจ  ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” นันหมายถึงสิงทีตอบสนองความต้องการขันพืนฐานของมนุษย์
เป็นการลดความกดดันทางด้านร่างกายและจิตใจหรือสภาพความรู้สกึของบุคคลทมีีความสขุความ
ชืนใจตลอดจนสามารถสร้างทัศนคติในทางบวกต่อบุคคลต่อสิงหนึง ซึงจะเปลียนแปลงไปตาม
ความพอใจต่อสิงนัน และจรัสพร บัวเรือง (2562, น. 60) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 
ความรู้สึกหรือทัศนคติทดีีของบุคคล ซึงเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามทีตนต้องการ กจ็ะ
เกดิความรู้สกึทดีีต่อสงินัน ตรงกนัข้ามหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจ
กจ็ะเกดิขนึ และงานวิจัยของ ยุพิน ศุภรัชต์เศรณี (2550:61) ได้ศึกษาเรืองผลการใช้สถานการณ์
จาํลองทมีีต่อผลสัมฤทธิ และเจตคติทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีท ี5 พบว่า ความพึงพอใจการใช้สถานการณ์จาํลองทมีีต่อผลสัมฤทธิ และเจตคติ
ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสร้างบรรยากาศการเป็นกันเอง กจิกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
อาํนวยความสะดวกให้นักเรียนได้วิเคราะห์ อยู่ในระดับมากเรียงตามลาํดับ 

 

ขอ้คน้พบในงานวิจยั 

1. การนาํเอาการเรียนรู้แบบใช้สถานการณ์จาํลองมาใช้กับการพัฒนาความสามารถใน
การเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนทีเป็นนักกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถทาํ
ให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลดีขึน หลังจากได้เรียนตามขันตอนการใช้
สถานการณ์จาํลอง ทงั 3 ขันตอน ประกอบด้วย ขันเตรียมการสอน ขันดาํเนินการสอน และขัน
อภิปรายและสรุปผล ซึงเป็นการเรียนรู้ทผ่ีานการลงมือปฏบัิติจริงทาํให้ผู้เรียนเกดิความเข้าใจและ
สามารถพัฒนาทักษะการครอบครองลูกฟุตบอล การรับและส่งลูกฟุตบอล การเลียงลูกฟุตบอล 
การยิงประตู และแทคติกการเล่นทีม นักเรียนส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นและตังใจในการ



ปฏิบัติ เมือปฏิบัติหลายๆครังทาํให้เกิดความชาํนาญในทักษะต่างๆ ครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้สาํหรับนักเรียนคือให้คาํปรึกษา (Coach) หรือให้คาํแนะนาํ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน ทาํให้เกดิความสนุกสนาน 

2. การวิจัยเรืองการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์
จาํลอง สาํหรับนักเรียนทเีป็นนักกฬีาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ลักษณะการเรียนรู้ โดยใช้
สถานการณ์จาํลอง เป็นการถ่ายทอดความรู้อย่างมีระบบ ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะในการเล่น
กฬีาฟุตบอล ช่วยให้ผู้เรียนได้เผชิญปัญหามากมายในระยะเวลาอนัจาํกดั ยังทาํให้ผู้เรียนได้พบกับ
สภาพการณ์ก่อนทีจะเกิดในชีวิตจริง และทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียน ซึงในอนาคตนักเรียน
อาจจะนาํการเรียนรู้ นีไปใช้ในเรียนรู้หรือพัฒนาความสามารถในการเล่นฟุตบอลในระดับสงูขนึ  
 

ขอ้เสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํไปใช้ 

1. การพัฒนาความสามารถในการเล่นกฬีาฟุตบอลโดยใช้สถานการณ์จาํลอง ครูผู้สอน
ควรศึกษาและทาํความเข้าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาํลองให้ชัดเจน พร้อมชีแจงให้
นักเรียนเข้าใจในแต่ละขนัตอนของการเรียน เพือให้นักเรียนสามารถปฏบัิติได้ถูกต้องและเกดิการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทตีังไว้ 

2. การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์จาํลองไม่จาํเป็นต้องเรียนภายในห้องเรียนเท่านัน แต่
สามารถเรียนนอกห้องเรียนได้เช่นกัน สนามฟุตบอล ลานกีฬา ห้องฟิตเนส ซึงจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหลายแหล่ง และเป็นการเปลียนบรรยากาศการเรียนการ
สอน เพือให้เกดิความตนืเต้น สนุกสนานในการเรียนการสอน  

3. การเรียนโดยใช้สถานการณ์จาํลองเน้นการปฏบัิติ เพือพัฒนาความสามารถเฉพาะ
บุคคลให้มีความพร้อมการเรียนหรือการแข่งขัน ดังนันครูผู้สอนจะต้องเลือกเนือหาและวางแผน
ในการสอนให้เหมาะสมกบัระดับชันของนักเรียน นักเรียนจะต้องมีความพร้อม มีความรับผิดชอบ 
ในการปฏบัิติและความสมาํเสมอในการฝึกซ้อมให้เกดิความชาํนาญ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

ควรนาํแนวทางการจัดการเรียนโดยใช้สถานการณ์จาํลอง ไปประยุกต์ใช้กบัวิชาอนืหรือ
กีฬาประเภทอืนๆ เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ รักบี เป็นต้น เพือส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถด้านในด้านต่างๆ เพราะการสอนโดยใช้สถานการณ์จาํลองสามารถพัฒนา
ความสามารถเฉพาะบุคคลได้ เมือความสามารถเฉพาะบุคคลดี จะส่งให้พัฒนาระบบทมีหรือการ
เล่มทมีได้ดีขนึอกีด้วย 
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