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บทคัดย่อ
การวิ จั ยเชิ งทดลองนี มีวั ตถุ ประสงค์เพื อ 1) พั ฒนาความสามารถในการเล่ นกีฬา
ฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง สําหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เปรียบเทียบ
ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง 3) ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์
จําลอง กลุ่มเป้ าหมายทีใช้ ในงานวิจัยครั งนี คือ นักเรียนทีเป็ นนักกีฬาชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2562
จํานวน 20 คน ซึงได้ จากการสมัครใจ (Volunteer Sampling) เครื องมือในการวิจัย ได้ แก่ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้ กีฬาฟุ ตบอลโดยใช้ สถานการณ์จําลอง จํานวน 5 แผน 2) แบบประเมิน
ความสามารถกีฬาฟุตบอล 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถ
ในการเล่ น กีฬาฟุ ตบอลโดยใช้ สถานการณ์ จํา ลอง สถิ ติ ทีใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ได้ แ ก่ ค่ า ร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Sample t-test
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนมีคะแนนความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล ไม่ตาํ
กว่าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 2) นักเรียนมีความสามารถในการ
เล่นกีฬาฟุตบอลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05(t = 25.11, sig
= 0.000) 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยใช้
สถานการณ์จาํ ลองในภาพรวม ในระดับมาก (xҧ = 4.34 , S.D. = 0.64)
คําสําคัญ : การพัฒนาความสามารถ, สถานการณ์จาํ ลอง, กีฬาฟุตบอล
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ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็ นสาระการเรียนรู้หนึงใน 8 สาระทีจัดไว้ ใน
หลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นกลุ่มสาระทีผู้เรียนทุกคนจําเป็ นต้ องเรียนรู้
เป็ นกลุ่มสาระทีมีความหมาย และมีความสําคัญยิงต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรง
เพราะครอบคลุ ม เรื องสุ ข ภาพที เป็ นพื นฐานสํา คั ญ ต่ อ ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ โ ดยมุ่ ง เน้ น พั ฒ นา
พฤติกรรมการเรียนรู้ของ ทังด้ านสาระความรู้เกียวกับสุขภาพทีจําเป็ น ด้ านการสร้ างเจตคติและ
ค่ านิ ยมทีดี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และคุ ณลั กษณะนิ สัยทีพึ งประสงค์ รวมทังทักษะกระบวนการ
ปฏิบัติในการพั ฒนาพฤติกรรมสุขภาพทียังยืน ซึงการมีสุขภาพดีเป็ นคุ ณลั กษณะทีพึ งประสงค์
ประการแรกของคนไทยทีรั ฐบาลได้ กาํ หนดไว้ เป็ นนโยบายและมาตรการในการจัดการศึกษาของ
ประเทศ เพือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ มีความมันคง มันคังและยังยืนในประชาคมโลกทังปัจจุบัน
และอนาคต จึ ง กล่ า วได้ ว่ า สุขศึ ก ษาและพลศึ ก ษาเป็ นสาระการเรี ยนรู้ ทีสํา คั ญ ในการพั ฒ นา
ประชากร โดยมุ่ งเน้ นการปรั บเปลี ยนพฤติกรรมสุขภาพ การป้ องกัน ส่งเสริ ม พั ฒนา และการ
บริหารจัดการชีวิต ทังทางด้ านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อันเป็ นองค์ประกอบ
ของการมีภาวะสุขภาพทีสมบูรณ์ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551)
จากแผนพั ฒนาการกีฬาแห่ งชาติ ฉบั บที 6 พ.ศ. (2560-2564) กล่ าวว่ าจากการ
พัฒนากีฬาทีผ่านมายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าทีควร โดยเฉพาะการพัฒนาการกีฬาขันพืนฐาน
การดูกฬี าและการเล่นกีฬาของประชาชนยังมีน้อย การออกกําลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน มี
อัตราเพิมขึนเล็กน้ อยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแห่ งชาติเกียวกับพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของประชากร ทังนีกิจกรรมพลศึกษาและการออกกําลังกายในรูปแบบต่างๆ หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัยควรเล็งเห็นถึงความสําคัญให้ เพิมขึนเพือทีจะพัฒนาประชากร
ในประเทศทุกเพศ ทุกวัยได้ เต็มตามศักยภาพทัวไป
ปั จ จุ บั น กีฬ าฟุ ต บอลได้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายไปทัวโลก สามารถส่ ง เสริ ม
พัฒนาการทางร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของบุคคลได้ เป็ นอย่างดีการเล่นฟุ ตบอลมี
จุดมุ่งหมายเพือความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็ นการออกกําลั งกายทีจะทําให้ ร่างกายมีพลานามัย
สมบู ร ณ์ มีวินั ยในตนเองมีก ารประสานงานกับ บุ คคลอืนและยั งสามารถเล่ น เพื อเป็ นอาชี พ ได้
โดยเฉพาะเด็ ก ในวั ย เรี ย น กี ฬ าฟุ ต บอลจึ ง มี ค วามสํา คั ญ และความต้ องการของเด็ ก สู ง
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ กาํ หนดให้ กีฬาฟุตบอลอยู่ในกลุ่มสร้ างเสริมลักษณะนิสัยใน หลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐาน พุทธศักราช 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551: 2-4) ฟุตบอลในประเทศ
ไทยเริ มมีก ารเล่ น ในสมั ยรั ช กาลที 6 เนื องจากสมั ยรั ช กาลที 5 ได้ ส่งพระราชโอรสและข้ าราช
บริ พารไปศึกษายังประเทศอังกฤษจนเมือสําเร็จการศึกษากลับมา จึงได้ นํากีฬานีเข้ ามาเล่นใน
เมืองไทย ตอนแรกได้ นาํ ไปแข่งขันกันในโรงเรียนก่อน ต่อมาได้ เผยแพร่ไปยังสโมสรและไปจนถึง
ต่างจังหวัดอย่างรวดเร็ว ทําให้ ชาวไทยเริมรู้จักและเป็ นทีนิยมมากขึน (สกายบุก๊ จํากัด, 2548)



กีฬาฟุตบอลเป็ นกีฬาทีมีการแข่งขันทีชิงไหวชิงพริบและเสริมสร้ างให้ ร่างกายเกิดความ
คล่องตัว มีความแข็งแรง อดทน ว่องไว (สุขสวัสดิ ชนะพาล 2550: 2) นอกจากนี อุดม จอกรบ
(2545: 30) กล่ า วว่ า ผู้ ทีเป็ นนั ก ฟุ ต บอลนั นยั ง เป็ นผู้ ทีมี ค วามสมบู ร ณ์ แ ข็ง แรงของร่ า งกาย
หมายถึงการทีร่ างกายมีประสิทธิภาพด้ านความแข็งแรง ความอดทน ความเร็ว ความคล่ องตัว
ความอ่อนตัว และมีกาํ ลัง นักกีฬาทีมีสมรรถภาพสูงนันก็ย่อมแสดงความสามารถออกมาได้ สูง
ตรงกันข้ ามกับนักกีฬาทีมีสมรรถภาพร่ างกายตําก็ย่อมแสดงความสามารถออกมาได้ น้อย รวมถึง
ทักษะพืนฐานเป็ นส่วนสําคัญในการเล่นกีฬาฟุตบอล เช่น ทักษะการครอบครองหยุดลูกฟุตบอล
ทักษะการรับและส่งลูกฟุตบอล ทักษะการเลียงลูกฟุตบอล ทักษะยิงประตู และแทคติกการเล่มทีม
เป็ นต้ น
หากจะกล่าวถึงว่า วิ ธีสอนใดทีจะส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้มากทีสุด แน่ นอน
นันคือการสอนทีให้ ผ้ ูเรียนได้ สัมผัสสถานการณ์ทเป็
ี นจริง เพราะการทีผู้เรียนได้ ปฏิบัติจริงนัน จะ
ทํา ให้ ผ้ ู เ รี ยนเกิด การเรี ยนรู้ ทียาวนานและเข้ า ใจได้ อ ย่ า งถ่ องแท้ ถ้ า หากไม่ สามารถปฏิบั ติ ใ น
สถานการณ์ทเป็
ี นจริงได้ การเรียนการสอนทีใช้ สถานการณ์จาํ ลองก็เป็ นทางเลือกทีดีทให้
ี ผ้ ูเรี ยนได้
สั ม ผั ส กั บ การเรี ย นที สะท้ อ นความเป็ นจริ ง ตามจุ ด มุ่ ง หมายที ผู้ ส อนได้ ก ํา หนดไว้ การสร้ า ง
สถานการณ์จาํ ลอง เป็ นการจัดสภาพแวดล้ อมเลียนแบบของจริง ให้ ใกล้ เคียงสภาพความเป็ นจริง
มากทีสุด และให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ฝึกการคิดแก้ ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพการณ์ทเขากํ
ี าลังเผชิญอยู่
นัน ( สุขสม สิวะอมรรัตน์ 2552 ) วิธสี อนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองเป็ นการจัดการเรียนการสอน
ทีพยายามให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้จากสถานการณ์ทีมีความใกล้ เคียงความเป็ นจริ งมากทีสุด โดยการ
สร้ างสถานการณ์จาํ ลองขึนในห้ องเรี ยนแล้ วให้ ผ้ ูเรียนแสดงบทบาทของตนเองตามสถานการณ์
นันๆ (ไสว ฟักขาว,2544 : 122) โดยให้ ผ้ ูเรียนลงไปเล่นในสถานการณ์ทีมีบทบาท ข้ อมูล และ
กติกาการเล่ น ทีสะท้ อนความเป็ นจริ ง และมีปฏิสัมพั นธ์กับสิงต่ างๆ ทีอยู่ ในสถานการณ์ ได้ ใช้
ข้ อ มู ลทีมี สภาพคล้ า ยกับ ข้ อ มู ลในความเป็ นจริ ง ในการตั ดสิน ใจและแก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ซึ งการ
ตัดสินใจนันจะส่งผลถึงผู้เล่นในลักษณะเดียวกันกับทีเกิดขึนในสถานการณ์จริง (ทิศนา แขมมณี,
2550 : 370)จุ ดเด่นของการสอนโดยใช้ สถานการณ์จําลอง 1) เป็ นวิ ธีสอนทีช่ วยให้ ผ้ ู เรี ยนได้
เรียนรู้เรืองทีมีความสัมพันธ์ซับซ้ อนได้ อย่างเข้ าใจ เกิดความเข้ าใจ เนืองจากได้ มีประสบการณ์ที
เห็น ประจั ก ษ์ ชั ด ด้ ว ยตนเอง 2) ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นรู้ สูง มาก ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นอย่ า ง
สนุกสนาน การเรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียน ) ผู้เรียนมีโอกาสได้ ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ
จํา นวนมาก เช่ น กระบวนการปฏิสัมพั น ธ์กับ ผู้ อืน กระบวนการสือสาร กระบวนการตัดสิน ใจ
กระบวนการแก้ ปัญหา และกระบวนการคิด เป็ นต้ น (ทิศนา แขมมณี 2550 : 373)
นอกจากนั นการใช้ สถานการณ์จําลองดังที อินทิรา บุณยาทร (2542 : 102-103)
กล่ า วถึ ง ขั นตอนการสอนโดยใช้ ส ถานการณ์ จํา ลอง ซึ งประกอบด้ ว ย 3 ขั นตอน คื อ ) ขั น
เตรียมการสอน กําหนดจุดประสงค์ กําหนดสถานการณ์จาํ ลอง ) ขันตอนดําเนินการสอน ผู้สอน
เสนอสถานการณ์จาํ ลองโดยให้ ผ้ ูเรี ยนศึ กษาปั ญหาและหาแนวทางทีจะแก้ ปัญหา แบ่ งเป็ นกลุ่ม



ย่ อยร่ วมกัน แสดงความคิดเห็น หรื อ ผู้ เรี ยนเสนอแนวทางแก้ ปัญหา ) ขันตอนอภิปรายและ
สรุปผล ผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาการใช้ สถานการณ์จาํ ลอง โดยใช้ กระบวนการ 3 ขันตอน
ข้ า งต้ น เพื อพั ฒนาความสามารถในการเล่ นกีฬาฟุ ตบอล ของนั ก เรี ยนทีเป็ นนั ก กีฬ าโรงเรี ยน
อัสสัมชั ญหลั กสูตรภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ซึงโรงเรี ยนอัสสัมชั ญ หลัก สูตร
ภาษาอังกฤษ ได้ เปิ ดเป็ นชมรมฟุตบอลเพือให้ นักเรียนทีมีความสามารถและความสนใจมาสมัคร
เป็ นนักกีฬาของโรงเรียน โดยใช้ เวลาหลังเลิกเรียนฝึ กซ้ อมวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ การเรียนการสอน
กีฬาฟุ ตบอล เป็ นการเรี ยนรู้ภาคปฏิบัติ มากกว่ าภาคทฤษฎี ดังนันการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ภาคทฤษฎี ที สามารถนํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง จึ ง เป็ นสิ งที สํา คั ญ ซึ งผู้ วิ จั ย ได้ ศึ ก ษาการพั ฒ นา
ความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง อาจช่วยทําให้ ผ้ ูเรียนกีฬาฟุตบอล
สามารถนํา ความรู้ ทีได้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นสถานการณ์ ทีเกิ ดขึ นจริ ง ในเกมการแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง สําหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เพือเปรียบเทียบความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลก่อนเรียนและหลังเรียน โดย
ใช้ สถานการณ์จาํ ลอง
3. เพือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง
สมมติฐานการวิจยั
1. นักเรียนทีได้ รับการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์
ํ าร้ อยละ 80 ของคะแนนเต็ม
จําลอง มีคะแนนไม่ตากว่
2. นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในการเล่นกีฬาฟุตบอล โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง อยู่ใน
ระดับมาก

ขอบเขตการวิจยั
กลุ่มเป้ าหมาย คือ นักเรี ยนชายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเป็ นนั กกีฬาฟุ ตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 20 คน โดยการเลือกแบบ
สมัครใจ (Volunteer Sampling)



ตัวแปรทีศึกษา
ตัวแปรต้น
การใช้ สถานการณ์จาํ ลองในการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ตัวแปรตาม
1. ความสามารถในการเล่ น กีฬ าฟุ ต บอล ซึ งประกอบไปด้ ว ย ทัก ษะการหยุ ด ลู ก
ฟุตบอล, ทักษะการเลียงลูกฟุตบอล, ทักษะการรับและส่งลูกฟุตบอล ทักษะการยิงประตู และแท
คติกการเล่นทีม
2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเล่นฟุตบอล โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง
ขอบเขตด้านเนือหา
หน่ วยการเรี ยนรู้ที 3 การเคลือนไหว การออกกําลังกาย การเล่นเกม กีฬาไทย และ
กีฬาสากล
ระยะเวลา
ภาคเรียนที 2 ปี การศึกษา 2562 จํานวน 5 วัน วันละ 3 ชัวโมง

เครืองมือทีใช้ในการวิจยั
1. แผนการจัดการเรียนรู้กฬี าฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง
2. แบบประเมินความสามารถกีฬาฟุตบอล
3. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาํ เนินการทดลองกับนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทีเป็ นนักฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยได้ ดาํ เนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้ อมู ลตาม
ขันตอน ต่อไปนี
1. อธิ บ ายและชี แจงการพั ฒ นาความสามารถในการเล่ น กี ฬ าฟุ ต บอล โดยใช้
สถานการณ์จาํ ลองให้ นักเรียนเข้ าใจ
2. ทําการประเมินนักเรียนก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้ แบบประเมินความสามารถ
ในการเล่นกีฬากีฬาฟุตบอล โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง
3. ดําเนินการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองจํานวน 5 แผน แผนละ 3 ชัวโมง รวม
เวลาในการสอน 15 ชัวโมง
4. เมือสินสุดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ ทัง 5 แผน ผู้วิจัยทําการประเมิน
หลังเรียน (Post - test) โดยใช้ แบบประเมินความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลทีผู้วิจัยสร้ างขึน



5. นักเรียนทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการพัฒนาความสามารถกีฬาฟุตบอล
โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองของนักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
6. สรุปผล อภิปรายผล โดยใช้ ตารางและการพรรณนา

การวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ จากการดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ทาํ การวิเคราะห์
ข้ อมูลโดยโปรแกรมทางสถิติสาํ เร็จรูป ดังนี
1. วิ เ คราะห์ ความสามารถในการเล่ น กีฬาฟุ ตบอลโดยใช้ ส ถานการณ์ จํา ลอง ของ
นักเรียนชันมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ ค่าร้ อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ความสามารถในการเล่น กีฬาฟุตบอลก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) สถิติทดสอบสมมติฐาน Paired Sample T- Test
3. วิเคราะห์ ประเมินแบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนรู้ โดยใช้ สถานการณ์
จํา ลองโดยใช้ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี ย (Mean) ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
4. ประมวลผลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลโดยใช้ ตารางและการพรรณนา และอภิปรายผล

ผลการวิจยั
1. ผลการพั ฒ นาความสามารถในการเล่ น กีฬ าฟุ ต บอลโดยใช้ ส ถานการณ์ จํา ลอง
สําหรับนักเรียนทีเป็ นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 20 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมี
คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100
2. ผลประเมินความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง สําหรับ
นักเรียนทีเป็ นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุตบอลหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุ ตบอล โดยใช้ สถานการณ์จําลอง สําหรั บนักเรี ยนทีเป็ นนั กกีฬาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (xҧ =4.34,S.D.=0.64) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้เรียน (xҧ =4.41,S.D.=0.65) รองลงมา
คื อ ด้ า นผู้ ส อน (xҧ =4.32,S.D.=0.57) และด้ า นการเรี ย นการสอน (xҧ =4.28,S.D.=0.70)
ตามลําดับ



อภิปรายผล
การวิจัยเรืองการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง
สําหรับนักเรียนทีเป็ นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี
1. ผลการพั ฒ นาความสามารถในการเล่ น กีฬ าฟุ ต บอลโดยใช้ ส ถานการณ์ จํา ลอง
สําหรับนักเรียนทีเป็ นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 20 คน พบว่า นักเรียนทุกคนมี
คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้ อยละ 80 ผ่านเกณฑ์ จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อยละ 100 การนําเอาการเรียนรู้
แบบใช้ สถานการณ์จาํ ลองมาใช้ กับการพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนที
เป็ นนักกีฬาฟุตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทัง 3 ขันตอน ประกอบด้ วย ขันเตรียมการสอน
ขันดําเนิ นการสอน และขันอภิปรายและสรุ ป ผล ซึงเป็ นการเรี ยนรู้ ทีผ่ านการลงมื อปฏิบั ติ จ ริ ง
เพราะการทีผู้เรียนได้ ปฏิบัติจริงนัน จะทําให้ ผ้ ูเรียนเกิดการเรียนรู้ทยาวนานและเข้
ี
าใจได้ อย่างถ่อง
แท้ แต่ถ้าหากไม่ สามารถปฏิบัติในสถานการณ์ทีเป็ นจริ งได้ การเรี ยนการสอนทีใช้ สถานการณ์
จํ า ลองก็เ ป็ นทางเลื อ กที ดี ที ให้ ผู้ เ รี ย น ได้ สั ม ผั ส กั บ การเรี ย นที สะท้ อ นความเป็ นจริ ง ตาม
จุ ดมุ่งหมายทีผู้สอนได้ กาํ หนดไว้ ซึงสอดคล้ องกับแนวคิด โฮลเดน ( Holden. 1981: 5 ) กล่าว
ว่า สถานการณ์จาํ ลองเป็ นการจําลองสถานการณ์ให้ ใกล้ เคียงกับสถานการณ์จริง ส่วนมากจะอยู่ใน
รู ปแบบของการแก้ ปัญหา ครู ทาํ หน้ าทีเป็ นเพี ยงผู้ ควบคุ มจะนําของจริ งต่ างๆมาเป็ นสือในการ
กระตุ้ น ผู้ เ รี ย นให้ ใ ช้ ทัก ษะ ส่ ว น โจนส์ ( Jones. 1982: 5 ) กล่ า วถึ ง ลั ก ษณะการเรี ย นรู้ ด้ ว ย
สถานการณ์ จํา ลองเป็ นเหตุ ก ารณ์ ห นึ งซึ งไม่ ใ ช่ ก ารสอนโดยครู แต่ นั ก เรี ย นเป็ นผู้ เ ข้ า ร่ ว มใน
เหตุการณ์นันและเป็ นผู้ ทีทําให้ เหตุการณ์นันดําเนินต่อไปโดยได้ รับ มอบหมายหน้ าทีภารกิจใน
สั ง คมและความรั บ ผิ ด ชอบทีเกี ยวข้ อ งอยู่ ใ นสถานการณ์ นั น ซึ งต้ อ งมี ก ารแก้ ปั ญ หาและการ
ตัดสินใจอยู่ด้วย ส่วนครูจะเป็ นผู้กาํ หนดเวลาเริมต้ นและสินสุดของสถานการณ์ นอกจากนีครูมี
หน้ าทีอธิบายรายละเอียดต่างๆทีสําคัญในสถานการณ์ สอดคล้ องกับงานวิจัยของ วิชนนท์ พูลศรี
(2560) ได้ ศึ ก ษาผลการจั ด การเรี ย นรู้ พ ลศึ ก ษาโดยใช้ ส ถานการณ์ จํา ลองทีมี ต่ อ ทัก ษะกี ฬา
ฟุตบอลเพือความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สรุปได้ ว่านักเรียนทีได้ รับวิธกี าร
จัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองเพือให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ทกั ษะกีฬาฟุตบอลเพือ
ความปลอดภัย มีค่าเฉลียของคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทระดั
ี บ .05 และค่าเฉลียของคะแนนทักษะกีฬาฟุตบอลเพือความปลอดภัยก่อนการทดลอง
ของนั กเรี ยนกลุ่ มทดลองและกลุ่ มควบคุ มแตกต่ างกันอย่ างไม่ มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05
หลังการทดลองของนักเรี ยนกลุ่มทดลองสูงกว่ านักเรี ยนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ.05 ผลการวิจัยแสดงว่าการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองทีมีผลต่อทักษะ
กีฬาฟุตบอลเพือความปลอดภัยส่งผลให้ นักเรียนมีทกั ษะกีฬาฟุตบอลเพือความปลอดภัย
2. ผลประเมินความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง สําหรับ
นักเรียนทีเป็ นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมีความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุ ตบอลหลังเรี ยนสูงกว่ าก่อนเรี ยน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 ทังนีนักเรียนได้ เรี ยน



ผ่านกระบวนการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองทัง 3 ขันตอน ประกอบด้ วย ขันเตรียมการสอน ขัน
ดําเนินการสอน และขันอภิปรายและสรุปผล ส่งผลให้ คะแนนในการเล่นทีมของแต่ละกลุ่มอยู่ใน
ระดับดี ส่วนนักเรี ยนทีทําการทดสอบทักษะหลั งเรี ยนได้ คะแนนเต็ม เนืองจากนักเรียนมีทักษะ
พื นฐานเบืองต้ นด้ านกีฬาฟุ ตบอลมาบ้ างและเมือผู้วิจัยนํากระบวนการสอนโดยใช้ สถานการณ์
จํา ลองไปใช้ กั บ นั ก เรี ย น ทํา ให้ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถเพิ มขึ น ส่ ว นค่ า เฉลี ยของคะแนน
ความสามารถทีเรียงลําดับจากน้ อยไปหามากคือ ทักษะยิงประตู ค่าเฉลีย 2.00 เป็ นเพราะนักเรียน
ขาดการฝึ กฝนในทักษะการยิงประตู ควรให้ นักเรียนฝึ กทักษะการยิงประตูอย่างสมําเสมอ ลําดับ
ต่อไปคือ ทักษะการครอบครองหยุดลูกฟุตบอล ค่าเฉลีย 2.65 ลําดับต่อไปคือ ทักษะการรับและ
ส่ งลู ก ฟุ ต บอล ค่ า เฉลี ย 2.75 ลํา ดับ ต่ อไปคื อ ทัก ษะการเลี ยงลู ก ฟุ ต บอล ค่ า เฉลี ย 2.90 และ
ค่าเฉลียของคะแนนมากทีสุด คือ แทคติกการเล่นทีม มีค่าเฉลีย 3.00 เป็ นเพราะนักเรียนมีความ
สนุ ก ทีได้ เ ล่ น ทีมกับ กลุ่ ม เพื อนๆโดยใช้ ส ถานการณ์ จํา ลอง ทํา ให้ ดึ งความสามารถของทั ก ษะ
พื นฐานต่างๆมาใช้ ในการเล่ นแทคติกการเล่ นทีมได้ เป็ นอย่า งดี ทังนีควรฝึ กทักษะอืนๆ อย่าง
สมําเสมอเพื อให้ เ กิด ความชํา นาญ ซึ ง กิบ บอนส์ (Gibbons. 1995) ได้ ศึ ก ษาผลของการใช้
สถานการณ์จาํ ลองทีมีต่อทัศนคติในการเรี ยนวิ ชาคณิตศาสตร์ ของนักเรี ยน ผลการศึกษาพบว่ า
การสอนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองทําให้ นักเรียนมีทศั นคติทดีี ต่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์
และมีผลสัมฤทธิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทสูี งขึนซึง ทิศนา แขมมณี (
: 370) กล่าวว่า
วิธีสอนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง เป็ นวิธีการทีมุ่งช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้สภาพความเป็ นจริ งและ
เกิ ด ความเข้ า ใจในสถานการณ์ ห รื อ เรื องที มี ตั ว แปรจํา นวนมากที มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น อย่ า ง
ซับซ้ อน และงานวิจัยของ เหรียญทอง สุดสังข์ (2550) ได้ ทาํ การศึกษาการเปรียบเทีย บผลของ
การเรียนรู้ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี ที 1 เรืองคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม ระหว่ า งการจั ด การเรี ย นรู้ โดยใช้ ปั ญ หาเป็ นฐานและโดยใช้
สถานการณ์จาํ ลอง พบว่านักเรียนกลุ่มทีเรียนแบบใช้ สถานการณ์จาํ ลอง เรืองคุณธรรม จริยธรรม
มีผลสัมฤทธิทางการเรี ยนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์หลังเรี ยนต่างจากนักเรี ยนทีเรี ยน
แบบใช้ ปัญหาเป็ นฐาน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ .05 แต่นักเรียนทังสองกลุ่มมีความฉลาด
ทางอารมณ์ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ดั งนั น การจั ด การเรี ยนรู้ โดยใช้ ส ถานการณ์ จํา ลองช่ ว ยส่ ง เสริ ม ให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน และความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สูงกว่าการจัดการเรียนรู้
โดยใช้ ปัญหาเป็ นฐาน
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬา
ฟุ ตบอล โดยใช้ สถานการณ์จําลอง สําหรั บนักเรี ยนทีเป็ นนั กกีฬาระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย
พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (xҧ =4.34,S.D.=0.64) เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ านเรียงลําดับค่าเฉลียจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผู้เรียน (xҧ =4.41,S.D.=0.65) เพราะการ
สอนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองเป็ นการสอนโดยให้ ผ้ ูเรียนได้ ลงมือปฏิบัติจริง จึงทําให้ ผ้ ูเรียนเกิด
ความสนุกสนานในการเรียนรู้ สามารถนํากระบวนการแก้ ปัญหาไปใช้ ได้ จริง ได้ พัฒนาความคิดใน



สิงทีอยากเรี ยนมากขึน รู้จักการวางแผนในการทํางาน และสามารถทํางานร่วมกับผู้อืนได้ ลําดับ
ต่อมาคือ ด้ านผู้สอน (xҧ =4.32,S.D.=0.57) เพราะผู้สอนส่งเสริมให้ ผ้ ูเรียนได้ แก้ ปัญหาด้ วยวิ ธี
คิดทีหลากหลาย ส่งเสริมการกล้ าแสดงออก ช่วยเหลือให้ คาํ ปรึกษาอย่างสมําเสมอ รวมถึงการวัด
และประเมิ น ผลการเรี ย นมี ค วามชั ด เจนและยุ ติ ธ รรม และด้ านการเรี ย นการสอน ( xҧ
=4.28,S.D.=0.70) การจัดการเรียนรู้ทาํ ให้ นักเรียนกล้ าคิดกล้ าตอบ มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง
ทังในและนอกห้ องเรี ยน สามารถรู้จักวิธีแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ แลกเปลียนความรู้ และการ
ปฏิบั ติ ร ะหว่ า งผู้ เ รี ย น และบรรยากาศเป็ นกัน เองและมี ค วามสุข ในการเรี ย น ตามลํา ดั บ ซึ ง
สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุขสม สิวะอมรรัตน์ (2552) ทีศึกษาผลของการใช้ สถานการณ์จาํ ลองที
มีต่อความสามารถในการทํางานกลุ่ มของนั กเรี ยนชันประถมศึ ก ษาปี ที 5 แสดงให้ เห็นว่ า โดย
ภาพรวมมีความพึ งพอใจอยู่ ในระดับ มาก (xҧ =4.49,S.D. = 0.78) เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ า น
พบว่า ด้ านผู้สอน อยู่ในระดับมาก ลําดับต่อ มาคือ ด้ านกิจกรรมการเรียนรู้ และด้ านผู้เรียน ซึง
มอร์ ส (Morse, 1955, p. 27) ได้ กล่ า วว่ า ความพึ ง พอใจหรื อ ความพอใจ ตรงกั บ คํ า ใน
ภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” นันหมายถึงสิงทีตอบสนองความต้ องการขันพืนฐานของมนุ ษย์
เป็ นการลดความกดดันทางด้ านร่างกายและจิตใจหรือสภาพความรู้สกึ ของบุคคลทีมีความสุขความ
ชืนใจตลอดจนสามารถสร้ างทัศนคติในทางบวกต่อบุ คคลต่ อสิงหนึง ซึงจะเปลียนแปลงไปตาม
ความพอใจต่อสิงนัน และจรั สพร บัวเรื อง (2562, น. 60) กล่ าวว่ า ความพึ งพอใจ หมายถึ ง
ความรู้สึกหรื อทัศนคติทดีี ของบุคคล ซึงเกิดจากการได้ รับการตอบสนองตามทีตนต้ องการ ก็จะ
เกิดความรู้สกึ ทีดีต่อสิงนัน ตรงกันข้ ามหากความต้ องการไม่ได้ รับการตอบสนอง ความไม่พึงพอใจ
ก็จะเกิดขึน และงานวิจัยของ ยุพิน ศุภรัชต์เศรณี (2550:61) ได้ ศึกษาเรืองผลการใช้ สถานการณ์
จําลองทีมีต่อผลสัมฤทธิ และเจตคติทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรี ยนชัน
ประถมศึกษาปี ที 5 พบว่า ความพึงพอใจการใช้ สถานการณ์จาํ ลองทีมีต่อผลสัมฤทธิ และเจตคติ
ทางการเรี ยน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับมาก เมือพิ จารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสร้ างบรรยากาศการเป็ นกันเอง กิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอน
อํานวยความสะดวกให้ นักเรียนได้ วิเคราะห์ อยู่ในระดับมากเรียงตามลําดับ

ข้อค้นพบในงานวิจยั
1. การนําเอาการเรียนรู้แบบใช้ สถานการณ์จาํ ลองมาใช้ กับการพัฒนาความสามารถใน
การเล่ นกีฬาฟุตบอลของนักเรียนทีเป็ นนักกีฬาฟุ ตบอลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถทํา
ให้ นักเรียนพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลดีขึน หลังจากได้ เรียนตามขันตอนการใช้
สถานการณ์จาํ ลอง ทัง 3 ขันตอน ประกอบด้ วย ขันเตรียมการสอน ขันดําเนินการสอน และขัน
อภิปรายและสรุปผล ซึงเป็ นการเรียนรู้ทผ่ี านการลงมือปฏิบัติจริงทําให้ ผ้ ูเรียนเกิดความเข้ าใจและ
สามารถพัฒนาทักษะการครอบครองลูกฟุตบอล การรับและส่งลูกฟุตบอล การเลียงลูกฟุตบอล
การยิงประตู และแทคติก การเล่ น ทีม นั กเรี ยนส่วนใหญ่ มีความกระตือรื อร้ นและตังใจในการ



ปฏิบัติ เมือปฏิบัติหลายๆครังทําให้ เกิดความชํานาญในทักษะต่างๆ ครูผ้ ูสอนมีส่วนร่ วมในการ
เรียนรู้สาํ หรับนักเรียนคือให้ คาํ ปรึกษา (Coach) หรือให้ คาํ แนะนํา ช่วยให้ ผ้ ูเรียนเกิดแรงจูงใจใน
การเรียน ทําให้ เกิดความสนุกสนาน
2. การวิจัยเรืองการพั ฒนาความสามารถในการเล่ น กีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์
จําลอง สําหรับนักเรียนทีเป็ นนักกีฬาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า ลักษณะการเรียนรู้โดยใช้
สถานการณ์จาํ ลอง เป็ นการถ่ายทอดความรู้อย่างมีระบบ ช่วยให้ ผ้ ูเรียนพัฒนาทักษะในการเล่น
กีฬาฟุตบอล ช่วยให้ ผ้ ูเรียนได้ เผชิญปัญหามากมายในระยะเวลาอันจํากัด ยังทําให้ ผ้ ูเรียนได้ พบกับ
สภาพการณ์ก่อนทีจะเกิดในชี วิตจริ ง และทุ กคนมีส่วนร่ วมในการเรี ยน ซึงในอนาคตนักเรี ยน
อาจจะนําการเรียนรู้นีไปใช้ ในเรียนรู้หรือพัฒนาความสามารถในการเล่นฟุตบอลในระดับสูงขึน

ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
1. การพัฒนาความสามารถในการเล่นกีฬาฟุตบอลโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง ครูผ้ ูสอน
ควรศึกษาและทําความเข้ าใจการจัดการเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองให้ ชัดเจน พร้ อมชีแจงให้
นักเรียนเข้ าใจในแต่ละขันตอนของการเรียน เพือให้ นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ ถูกต้ องและเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ทตัี งไว้
2. การเรียนรู้โดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองไม่จาํ เป็ นต้ องเรียนภายในห้ องเรียนเท่านัน แต่
สามารถเรียนนอกห้ องเรียนได้ เช่นกัน สนามฟุตบอล ลานกีฬา ห้ องฟิ ตเนส ซึงจะช่วยส่งเสริมให้
นักเรี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้จากหลายแหล่ ง และเป็ นการเปลียนบรรยากาศการเรี ยนการ
สอน เพือให้ เกิดความตืนเต้ น สนุกสนานในการเรียนการสอน
3. การเรียนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองเน้ นการปฏิบัติ เพือพัฒนาความสามารถเฉพาะ
บุคคลให้ มีความพร้ อมการเรียนหรือการแข่งขัน ดังนันครูผ้ ูสอนจะต้ องเลือกเนือหาและวางแผน
ในการสอนให้ เหมาะสมกับระดับชันของนักเรี ยน นักเรียนจะต้ องมีความพร้ อม มีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติและความสมําเสมอในการฝึ กซ้ อมให้ เกิดความชํานาญ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
ควรนําแนวทางการจัดการเรียนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลอง ไปประยุกต์ใช้ กบั วิชาอืนหรือ
กีฬาประเภทอืนๆ เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปั กตะกร้ อ รักบี เป็ นต้ น เพือส่งเสริมการ
พัฒนาความสามารถด้ านในด้ านต่างๆ เพราะการสอนโดยใช้ สถานการณ์จาํ ลองสามารถพั ฒนา
ความสามารถเฉพาะบุคคลได้ เมือความสามารถเฉพาะบุคคลดี จะส่งให้ พัฒนาระบบทีมหรือการ
เล่มทีมได้ ดีขนอี
ึ กด้ วย
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