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The purposes of the study are to (1) study and compare the effects of a small-sided
game training program and small- sided game training program, including leg muscle strength training
to ball passing and receiving ability before and after training; (2) to compare the ball passing and
receiving ability between a group using the small-sided game training program and another of smallsided game training program, including leg muscle strength training; (3) to analyze the interaction
between the training program and the length of the training time. The samples in this study were 30
students in the elective football course at Triamudomsuksa School. They were selected by purposive
selection by testing ball passing and receiving ability and divided by the Matching Group technique
into two groups. The first one was trained with a small-sided game training program and a second with
small-sided game training program including leg muscle strength training. The study revealed the
following: (1) the average levels of ability in ball passing and receiving in the first and second groups
before and after program in the fourth, sixth, and eighth week increased continually and comparing
the differences between average levels of ball passing and receiving ability in the first and second
groups before and after training in the fourth, sixth, and eighth week were different at a statistically
significant level of .05. Moreover, the average level of each group was totally different, with a statistical
significance of .05; (2) the average levels of ball passing and receiving ability in the first and second
groups, both before and after training in the fourth week was no different, but after training in the sixth
and eighth week there was a different level of statistical significance at a level of .05; (3) the interaction
between the training program and the length of time in ball passing and receiving was completely
different, at a statistically significant level of .05.

Keyword : Small Sided Games Training Program, Leg Muscles Strengthen Training, Ball Passing and
Receiving Ability
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
กีฬา เป็ นกิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวและลีลาการเล่นภายใต้กติกาอย่างเป็ นระเบียบโดย
มุ่งหวังการแข่งขัน หรือความสนุกสนาน เพื่อเกิดประโยนช์ในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา ความหมายโดยรวมของกีฬา คือ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่อยู่ภายใต้กติกา
โดยมุ่งเน้นในชัยชนะหรือผ่อนคลายความเครียด เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา การกีฬาในประเทศไทยปั จจุบนั มีการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนในชาติหันมา
ออกก าลั ง กายและเล่ น กี ฬ ามากขึ ้น ประชาชนหั น มาใส่ ใ จในเรื่ อ งการรัก ษาสุ ข ภาพกั น
อย่างแพร่หลาย และมีกลุม่ คนที่ให้ความสาคัญ และทุ่มเทเวลาให้กบั กีฬาเพื่อให้เกิดความเป็ นเลิศ
โดยยึดการเล่นกีฬาเป็ นอาชีพ หรือที่เรียกว่า “นักกีฬาอาชีพ” (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2542)
ซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ท่านทรงตรัสไว้
ในพิธีเปิ ดการแข่งขันกรีฑาประจาปี ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ 1 ธันวาคม 2498 ว่า “การกีฬาเป็ น
ปั จจัยในการบริหารร่างกายให้แข็งแรง ฝึ กอบรมจิตใจให้ผ่องแผ้วร่าเริง รู จ้ กั แพ้ชนะ มีการให้อภัย
ซึ่งกันและกัน สามัคคีกลมเกลียวอย่างที่เรียกว่ามีนา้ ใจนักกีฬา” ปั จจุบนั การกีฬามีการแข่งขันกัน
อย่างแพร่หลายทุกชนิดกี ฬาและมีการพัฒนาที่เข้มข้นขึน้ เรื่อยๆ เพราะปั จจุบนั เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม สื่อความรู ต้ ่างๆ สามารถศึกษาค้นคว้าได้เองเปิ ดรับความรู ม้ ากขึน้ ในยุคสมัยนี ้ แต่เรา
จะเห็นได้ว่าการที่เราจะประสบความสาเร็จต้องมาจากการฝึ กซ้อม ฝึ กฝน จนทาให้เกิดการพัฒนา
มากยิ่งขึน้ การฝึ กซ้อมจึงมีความสาคัญมากในการกีฬา ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่
9 ท่ า นทรงตรั ส ไว้ ว่ า “การกี ฬ านั้ น มี ห ลั ก ส าคั ญ อยู่ ท่ี ว่ า จะต้อ งฝึ กฝนตนเองให้ แ ข็ ง แรง
ให้มีความสามารถในกีฬาของตน เพื่อจะพร้อมที่จะไปปฏิบตั ิหน้าที่ในการแข่งขันและได้ชยั ชนะ
ถึงเวลาเข้าแข่งขันก็จะต้องตัง้ สติให้ดี เพื่อให้ปฏิบตั ิได้เต็มที่ตามที่ได้ฝึกฝนมา” ความตอนหนึ่งใน
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ นัก กี ฬ าที่ จ ะเข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน กี ฬ าแหลมทองครั้ง ที่ 5
ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2512 (เงาปี ศาจ, 2559)
กระทรวงศึกษาธิ การเป็ นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เยาวชน ซึ่งได้
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย ได้กาหนดให้วิชาพลศึกษาในหลักสูตรการเรียนรู ้
มี จุด มุ่ง หมายที่ จะพัฒนาเยาวชนด้วยการใช้กิจกรรมเป็ น สื่ อ มี ทัศ นคติ อัน ดี และสามารถน า
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กิจกรรมการออกกาลังกายหรือการเล่นกี ฬาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ตนเองต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
พลศึ ก ษา เป็ น การศึ ก ษาแขนงหนึ่ ง ที่ ช่ ว ยให้เ ด็ ก บรรลุจุ ด มุ่ง หมายได้เ ช่ น เดี ย วกับ
การศึกษาแขนงอื่นๆ แต่วิชาพลศึกษาแตกต่างจากวิชาอื่นตรงที่วิธีการหรือสื่อการจัดการเรียนรู ้
กล่ า วคื อ วิ ช าพลศึ ก ษาเป็ นวิ ช าที่ อ าศัย กิ จ กรรมการเล่ น และการออกก าลัง กายที่ ไ ด้ร ับ
การเลื อ กสรรอย่า งเหมาะสมมาเป็ น สื่ อ ในการจัด การเรีย นรู ้ เมื่ อ เด็ ก ได้เ ข้า ร่ว มกิ จ กรรมทาง
พลศึกษาจะก่อให้เกิดการเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
(วรศักดิ์ เพียรชอบ, 2548) ทั้งยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ สร้างเจตคติท่ี ดีต่อการเรียนรู ข้ องเด็ก
ดังนัน้ การจัดกิจกรรมทางพลศึกษาโดยให้เด็กได้ออกกาลังกายและเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธี
จึง มี ส่ว นสาคัญในการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายที่ สัมพันธ์กับทักษะให้กับเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็ นไปตามแนวทางการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการตามหลักสูตรการศึกษา
การเรีย นการสอนรายวิ ชาฟุตบอล ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา มี การจัดการเรียน
การสอนภายใต้กลุ่มสาระการเรียนรู ส้ ุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 กีฬาฟุตบอลเป็ นกีฬาสากลที่ได้รบั การยอมรับและนิยมมากที่สดุ
ทั้งในและต่างประเทศ บทบาทของกี ฬาฟุตบอลมีอิทธิ พลอย่างมากต่อตัวนักกี ฬา ผูเ้ กี่ ยวข้อง
กับนักกีฬา (โค้ช ผูฝ้ ึ กสอน ครอบครัว) และประชาชนทั่วไป ทัง้ นีท้ งั้ ประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นและแข่งขันกีฬาฟุตบอลในลักษณะของ “กีฬาอาชีพ” อย่างไรก็ตาม
การที่ จ ะประสบผลส าเร็ จ ในอาชี พ ต่ า งๆเหล่ า นั้น สิ่ ง ส าคัญ ประการแรกคื อ จะต้อ งได้ร ับ
ประสบการณ์ตรงและเข้มข้นมากพอในเชิงฟุตบอล ซึง่ ควรได้รบั การหล่อหลอม ปลูกฝั ง และเรียนรู ้
เพิ่มพูน ความรู ้ ทักษะ และเจตคติท่ีดีต่อฟุตบอล ตัง้ แต่พืน้ ฐาน ทักษะเบือ้ งต้นของฟุตบอลเป็ น
สิ่งสาคัญ เพราะทักษะพืน้ ฐานเป็ นองค์ประกอบแรกของการเล่นฟุตบอลจาเป็ นต้องมีการฝึ กทักษะ
ต่างๆ ให้เกิดความชานาญและเข้าใจในหลักและวิธีการสามารถทาให้ผูเ้ ล่นเล่นได้อย่างถูกวิธี
ทักษะในการเล่นฟุตบอลประกอบด้วย การครอบครองลูกบอล (หยุด) การส่งลูกฟุตบอล การเลีย้ ง
ลูกฟุตบอล การโหม่งลูกฟุตบอล การยิงประตู (ประโยค สุทธิสง่า, 2541) ทักษะของกีฬาฟุตบอลจึง
มีความสาคัญ เพื่อนาไปต่อยอดไปสู่ทกั ษะต่าง ๆ ในแต่ละบุคคลต่อไปจนไปถึงการเล่นเป็ นทีม
เพื่อเป็ นทางเลือกในการจัดการเรียนรู เ้ พื่อแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะการเล่นฟุตบอล ซึ่งทักษะ
การรับและส่งลูกฟุตบอลเป็ นทักษะแรกที่นักเรียนต้องเรียนรู แ้ ละยังเป็ นทักษะที่สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในทักษะอื่นๆ และนาไปใช้ในการเล่นทีมอีกด้วย
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จากการจัด การเรีย นการสอนในรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม กี ฬ าฟุต บอลและได้ร ับ โอกาสเป็ น
ผู้ฝึ ก สอนที ม ฟุต บอลของโรงเรีย นเตรีย มอุด มศึก ษาได้สัง เกตเห็ น และพบปั ญ หาการรับ และ
ส่งลูกฟุตบอลที่สะท้อนออกมาจากการฝึ กซ้อมและจากการแข่งขัน การรับและส่งลูกฟุตบอลทาให้
ส่ง ผลต่อ รายบุค คลและการเล่น เป็ น ที ม เพราะการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอลสามารถครอบครอง
ลูกฟุตบอลเพื่อจะมี โอกาสในการรุ กเพื่อทาประตูท่ี ทาให้พบว่า ควรหาแบบฝึ กที่ สามารถช่วย
พัฒนาทักษะการรับและการส่งลูกฟุตบอล ซึ่ง สอดคล้องกับ วิท ยา เลาหกุล (2559b) การส่ง
ลูกฟุตบอลให้เพื่อนร่วมทีมเป็ นส่วนหนึง่ ของการเล่นเป็ นทีม การส่งลูกฟุตบอลที่ดีนนั้ จะสามารถทา
ให้ทีมได้ครอบครองบอล เปิ ดเกมรุ ก เปลี่ยนทิศทางในการเล่น มีการโต้กลับ มีความเด็ดขาดใน
จังหวะสุดท้าย ถ้าเราสามารถครอบครองบอลได้มากกว่าคูต้ อ่ สู้ นั่นหมายถึงทีมของเราจะมีโอกาส
ชนะมากกว่าทีมที่ครอบครองบอลได้นอ้ ยกว่า เพราะฉนั้น ผูเ้ ล่นทุกคนในทีมจาเป็ นต้องเรียนรู ้
ถึงหลักการนี ้ ว่าทาไมถึงต้องครอบครองบอลและครอบครองบอลแบบไหน รวมถึงครอบครอง
อย่างไร ที่สาคัญการครอบครองบอลได้มากกว่าจะเสียพลังงานน้อยกว่าด้วย
ในปั จจุบนั สภาพการณ์ทางการเรียนรู ไ้ ด้มีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการฝึ กกีฬามีความ
หลากหลายมาขึน้ เพื่อใส่รายละเอียดและเทคนิคต่างๆเข้าไปให้ชัดเจนมากขึน้ จึงได้นาการเล่น
เกมสนามเล็ก (Small Sided Games) เนื่องจากรู ปแบบและประโยชน์ของการฝึ กเกมสนามเล็ก
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายต่อการครองบอล (ส่งลูก, เลีย้ งลูก ยิงลูก) ง่ายต่อการฝึ กฝน ไม่ตอ้ งมีการแนะนา
เพราะการฝึ กฝนคือครูท่ีดี ผูเ้ ล่นมีจานวนเพิ่มขึน้ ได้ เกมที่แตกต่างจากเดิมที่เกิดปั ญหาจะช่วยเพิ่ม
ทัก ษะและการแก้ปั ญ หาได้ การพยายามเข้าถึ ง บอลให้มากขึน้ การพยายามส่ง บอลมากขึน้
เลีย้ งบอลมากกว่า 1 ต่อ 1 การได้ประตูมากขึน้ ผูร้ กั ษาประตูได้ฝึกฝนมากขึน้ ไม่จาเป็ นต้องมี
กรรมการตัดสิน ไม่ตอ้ งบันทึกผลการแข่งขัน ไม่มีตาแหน่งต่างๆในสนาม มีเพียงผูเ้ ล่นด้วยกัน
ผูเ้ ล่นทุกคนมีหน้า ที่ของตนเองที่จะต้องรักษาทีมไว้ (Michael Beale, 2017) ซึ่งตรงกับวิจัยของ
นฤชล อรชร (2560) เมื่อใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กกลุ่มทดลองมีความสามารถในการรับ
และส่งลูกฟุตบอลกระทบผนัง แบบจับคู่ และแบบเคลื่อนที่ระยะ 4 เมตร 1 นาที ดีกว่าก่อนทดลอง
ความสาเร็จในการเล่นกีฬานัน้ จะขึน้ อยู่กบั ทักษะเบือ้ งต้นและความแข็งแรงของร่างกาย
เป็ นสาคัญ ความแข็งแรงจึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเพิ่มความสาเร็จให้กับนักกีฬา ซึ่งการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ โดยการยกนา้ หนักเป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้ในการเพิ่มความแข็งแรงให้กบั
กล้ามเนือ้ (ชนะชนม์ กล้าหาญ, 2554) องค์ประกอบหนึ่งในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่สาคัญคือ
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ โดยเฉพาะ กล้ามเนือ้ ของขา เนื่องจากกีฬาฟุตบอลนัน้ เป็ นกีฬาที่ใช้ขา
เป็ นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็ นการวิ่ง กระโดด และการเตะบอล ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขานัน้ เป็ น
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ปั จจัยหนึ่งที่สามารถช่วยให้การเตะลูกฟุตบอลมีประสิทธิภาพมากขึน้ นักกีฬาฟุตบอลต้องมีความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาเป็ นพืน้ ฐาน โดยเฉพาะในการแข่งขันฟุตบอลหรือเยาวชน ทีมใดที่มีผูเ้ ล่น
ทีมีความแข็งแรงย่อมเป็ นฝ่ ายที่ได้เปรียบคู่แข่ง สอดคล้องกับงานวิจยั ปั จจัยด้านสมรรถภาพทาง
กายที่ มี ผ ลต่ อ ทัก ษะกี ฬ าฟุ ต บอลของนิ สิ ต คณะพลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ
ปั จจั ย ด้า นสมรรถภาพทางกายที่ มี ผ ลต่ อ ทั ก ษะการส่ ง และการรั บ ลู ก ฟุ ต บอลของนิ สิ ต
คณะพลศึก ษา มหาวิ ทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 มี ปัจจัย
โดยเรียงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สดุ ไปหาน้อยที่สดุ ได้แก่ การประสานสัมพันธ์ การทรงตัว
ความเร็ว และความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ซึ่งปั จจัยทัง้ 4 นีส้ ามารถร่วมกันทานายทักษะการส่ง
และการรับลูกฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 50.30
(อนุศกั ดิ์ สุคง, เทเวศน์ จันทร์หอม, ธิติพงษ์ สุขดี, และ ดิศรณ์ แก้วคล้าย, 2559)
จากปั ญหาที่ผวู้ ิจยั พบระหว่างการฝึ กซ้อมและในการแข่งขัน นักเรียนมีปัญหาเรือ่ งการรับ
และส่งบอล ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั สรรถภาพทางกาย และสมรรถภาพทางกายที่มีปัญหามากที่สดุ
คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ถึง แม้ว่าความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด
ในการทานายทักษะการการส่งและรับลูกฟุตบอล ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กบั
นักเรียนเป็ นอันดับแรกจากปั ญหาที่ได้พบในครัง้ นี ้
ด้ว ยเหตุนี ้ผู้วิ จัย จึ ง สนใจที่ จ ะสร้า งโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ การฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา เพื่อพัฒนาทักษะการรับและส่งลูกฟุตบอลในการเล่นกีฬาฟุตบอล
ให้เพิ่มมากขึน้ ซึง่ ผลการฝึ กในครัง้ นีเ้ พื่อประโยชน์สงู สุดต่อนักเรียน นักกีฬา และผูท้ ่ีสนใจ เพื่อเป็ น
แนวทางในการฝึ กซ้อม พัฒนานักเรียนในรายวิชาฟุตบอล และช่วยพัฒนาให้นกั เรียนและนักกีฬา
ของฟุตบอลโรงเรียนให้มีทกั ษะกีฬาเพิ่มยิ่งขึน้
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล และ
เปรียบเที ยบผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับ
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลก่อนการฝึ ก
และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8
2. เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
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3. เพื่อวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ ก กับช่วงเวลาที่มีต่อความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ความสาคัญของการวิจัย
เพื่อได้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่
ความสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล เพื่ อ น าไปใช้ป ระโยนช์ทั้ง การเรีย นการสอนและ
การฝึ กซ้อมกีฬา และทราบผลการฝึ กทัง้ ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 ที่มีต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชายที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 คน ปี การศึกษา 2562
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชายที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 30 คน ปี การศึกษา 2562 ซึง่ ได้กลุม่
ตัว อย่า งโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) ใช้วิ ธี ก ารแบ่ง กลุ่มโดยเรียงลาดับ
จากคะแนนน้อ ยไปมาก จากการทดสอบด้ว ยแบบทดสอบวัด ความสามารถการรับ และส่ ง
ลูกฟุตบอล แล้วแบ่งกลุ่มแบบจับคู่ (Matching Group) โดยการแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี ้ กลุ่ม
ทดลองที่ 1 จานวน 15 คน ฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และกลุม่ ทดลองที่ 2 จานวน 15
คน ฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ตัวแปรทีใ่ ช้ในการศึกษาวิจัย
1. ตัว แปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และ
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
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คานิยามศัพท์เฉพาะ
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก หมายถึง การฝึ กการเล่นฟุตบอลที่มีพนื ้ ที่ยอ่ ส่วนขนาด
สนามให้เล็กลงเพื่อพัฒนาความสามารถในการเล่นฟุตบอล เป็ นการเล่นเกมการเล่นฟุตบอล
ในพืน้ ที่ขนาดเล็กซึง่ มีผเู้ ล่นน้อยกว่าเกมการเล่นฟุตบอล 11 ต่อ 11 คน โดยมีขอ้ กาหนดที่แตกต่าง
ออกไปในแต่ละแบบฝึ ก
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา หมายถึง การฝึ กโดยใช้นา้ หนักของร่างกาย
เป็ นตัวกาหนดความหนักของงาน โดยใช้กล้ามเนือ้ ขาทาการฝึ ก ออกแรงต้านทางานต้านกับแรง
ดึงดูดของโลก เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ม กั บ การฝึ กความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื้อ ขา
หมายถึง การฝึ กการเล่นฟุตบอลสนามเล็กด้วยโปรแกรมเกมสนามเล็กต่อด้วยการฝึ กความแข็งแรง
ด้วยโปรแกรมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล หมายถึง ทักษะฟุตบอลที่มีความชานาญ
เกี่ ย วกับ การเล่น ฟุต บอลในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอลด้วยส่วนต่างๆ ของเท้า ข้า งเท้า ด้านใน
ข้างเท้าด้านนอก ที่สมั ผัสลูกฟุตบอลทาให้ลกู ฟุตบอลหยุดและสามารถเล่นต่อได้ ทาให้ลกู ฟุตบอล
เคลื่อนที่ไปหาเป้าหมาย
กรอบแนวคิด
ตัวแปรตาม

ตัวแปรอิสระ
1. โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
2. โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขา

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิด

ความสามารถในการรับและ
ส่งลูกฟุตบอล
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สมมุตฐิ านการวิจยั
1. หลัง เข้า รับ การฝึ ก ตามโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก และโปรแกรมการฝึ ก เกม
สนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา กลุม่ ตัวอย่างมีความสามารถในการรับและ
ส่งลูกฟุตบอลหลังการฝึ กดีขนึ ้ กว่าก่อนการฝึ ก
2. ความสามารถในการรับ และส่ ง ลูก ฟุต บอลของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ร ับ การฝึ ก ด้ว ย
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาดีกว่า กลุ่มที่ ได้รบั
การฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
3. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ ก กับช่วงเวลาการฝึ กซึ่งส่งผลต่อความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกลุม่ ตัวอย่าง
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจยั เรื่อง ผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของ
กล้าเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ผูว้ ิจัยได้ศึกษาเอกสาร ตารา และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และได้สรุปเป็ นหัวข้อดังนี ้
1. กีฬาฟุตบอล
1.1 เทคนิคและทักษะในการเล่นฟุตบอล
2. การฝึ กกีฬาฟุตบอล
2.1 หลักการฝึ กกีฬาฟุตบอล
2.2 รูปแบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอล
3. เกมสนามเล็ก (Small Sided Games)
3.1 รูปแบบของเกมสนามเล็ก
3.2 ความสาคัญของเกมสนามเล็ก
3.3 องค์ประกอบของเกมสนามเล็ก
4. การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
5. การฝึ กโดยใช้รา่ งกายเป็ นแรงต้าน (Body weight)
6. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
6.1 งานวิจยั ในต่างประเทศ
6.2 งานวิจยั ภายในประเทศ
1. กีฬาฟุตบอล
1.1 เทคนิคและทักษะกีฬาฟุตบอล
วิ ท ยา เลาหกุล (2559a) กล่า วว่า เทคนิ ค หมายถึ ง การฝึ ก ฝนซ า้ ๆ เพื่ อ ให้รู ว้ ่า
ทาอย่างไรโดยไม่มีคตู่ อ่ สู้ ทักษะ หมายถึง การนาเทคนิคมาใช้โดยที่รูว้ ่าจะทาอะไร ทาเมื่อใด และ
ทาที่ไหน ซึง่ เกิดจาการฝึ กซา้ ๆ โดยมีคตู่ อ่ สู้ ถ้าผูเ้ ล่นไม่มีเทคนิคและทักษะที่ดีแล้ว ผลที่ตามมานัน้
มากมายนั ก ไม่ เ ฉพาะแต่ ใ นเกมการเล่ น เท่ า นั้ น แต่ ยั ง มี ผ ลกระทบกั บ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ เช่ น
ความเหนื่อยล้า ความเบื่อหน่าย การเจ็บปวดและการบาดเจ็บที่มีผลกระทบตามมาอย่างเลี่ยง
ไม่ได้
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เทคนิค (TECHNIQUE)
1. การคอนโทรลลูกฟุตบอล (การบังคับ ควบคุม และครอบครองบอล)
1.1 การคอนโทรลลูกฟุตบอล การคอนโทรล คือ การบังคับ ควบคุม พร้อมทัง้
เคลื่อนไหวไปมาอย่างคล่องแคล่ว เป็ น การควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อมุ่งเน้นการครอบครอง
ในขณะเคลื่อนไหว มีจดุ มุง่ หมายคือนาปสูค่ วามเร็วในเกมการเล่น
1.2 การเดาะลูกฟุตบอล ถ้าฝึ กซ้อมอย่างสม่าเสมอ พัฒนาความสามารถใน
การเดาะลูกฟุตบอลเพื่อให้เกิดความชานาญ สร้างความสมดุลร่างกาย และการทรงตัว ทักษะ
เหล่านี ้ เป็ นทักษพพืน้ ฐานที่ทาให้เกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ และมีการพัฒนาที่รวดเร็วขึน้
2. การวิ่งไปกับลูกฟุตบอล
2.1 การวิ่ ง ไปกับ ลูกฟุต บอล ผูเ้ ล่น ต้อ งเรีย นรู ก้ ารเคลื่ อ นที่ ไ ปยัง พืน้ ที่ ว่าง
พร้อ มกับ ลูก ฟุต บอล เมื่ อ สามารถควบคุม ลูก ฟุต บอลได้ดี แ ล้ว ผู้เ ล่น ย่อ มสามารถที่ จ ะบัง คับ
ลูกฟุตบอลได้ติดเท้าและต่อเนื่องเสมอ ผูเ้ ล่นยังพัฒนาการทรงตัวและเสถียรภาพที่ดี สามารถ
เงยหน้ามองไปรอบ ๆ ในขณะที่เลีย้ งลูกฟุตบอลไปด้วย
2.2 การเลี ย้ งลูก ฟุต บอล คื อ การเคลื่ อ นไหวเฉพาะตัว ไปกับ ลูก ฟุต บอล
เมื่อต้องเผชิญหน้ากับคูต่ อ่ สู้ การเลีย้ งเป็ นการครอบครองบอลเพื่อหลบหลีกเอาชนะคูต่ อ่ สูห้ นึ่งคน
หรือมากกว่านัน้ ผูเ้ ล่นควรปฏิบตั ิเพื่อเป้าหมายดังต่อไปนี ้ (1) สามารถเคลื่อนไหวหลบหลีกคู่ต่อสู้
ด้วยความสามารถเฉพาะตัว (2) มีแบบแผนในการเล่นร่วมกัน (3) ดึงจังหวะเพื่อรอเพื่อนร่วมทีม
ให้มาช่วยเหลือได้อย่างแนบเนียน (4) หลอกคูต่ อ่ สูไ้ ด้
3. การเตะลูกฟุตบอล
3.1 การส่งลูกฟุตบอล การส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนร่วมทีมเป็ นส่วนหนึ่งของ
การเล่น เป็ น ที ม การส่ง ลูก ฟุต บอลที่ ดี นั้น จะสามารถท าให้ที ม ได้ค รอบครองบอล เปิ ด เกมรุ ก
เปลี่ยนทิศทางในการเล่น มีการโต้กลับ มีความเด็ดขาดในจังหวะสุดท้าย
3.2 การยิงประตู เป็ นแอคชั่นและเป้าหมายสุดท้ายของการส่งลูกฟุตบอลเข้า
ไปสูก้ น้ ตาข่ายของคู่ต่อสู้ เป็ นบทสรุ ปของเกม เป็ นช่วงสาคัญในการเล่นเกมรุ กของเกมฟุตบอล
การยิงประตูจึงจาเป็ นต้องมีทกั ษะที่มีคณ
ุ ภาพ ผูเ้ ล่นต้องเตะให้โดนเต็มลูกบอล การยิงต้องมีพลัง
มีความแม่นยา และความสมดุลที่ดี รวมทัง้ ต้องมีจิตใจที่เข็มแข็ง มุง่ มั่น กล้าหาญ และมั่นใจ
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ทักษะพิเศษ (SPECIAL SKILL)
1. การโหม่ง
การโหม่งเป็ นปั จจัยหลักในทักษะของเกมรับและการประกบคู่ต่อสู้ โดยเป็ น
ความสัมพันธ์จากความสามารถในกสรคอนโทรลลูกฟุตบอล การเดาะลูกฟุตบอล รวมทัง้ การส่ง
และยิงประตู
2. เทคนิคผูร้ กั ษาประตู
บทบาทของผูร้ กั ษาประตู คือ การป้องกันไม่ให้ลกู ฟุตบอลเข้าประตู สามารถ
ใช้มือได้ ใช้ได้ในเฉพาะในกรอบเขตโทษเท่านัน้ การฝึ กผูร้ กั ษาประตู เป็ นกระบวนการที่ตอ้ งใช้เวลา
ยาวนาน จากวัยเด็กจนถึงเลิกเล่น การฝึ กซ้อมต้องมีขนั้ ตอนต่าง ๆ ก้าวแรกในการเป็ นผูร้ กั ษา
ประตู เรี ย นรู ้เ ทคนิ ค ในการเป็ นผู้ร ัก ษาประตู พัฒ นาสมรรถภาพทางกายที่ ส าคัญ พัฒ นา
ความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจ
แท็คติก (TACTIC)
หลัก ใหญ่ ของแท็ คติกเฉพาะตัวเป็ น หลักการง่ ายๆที่ จะช่วยให้เด็กเข้าใจและ
ตัดสินใจในระหว่างเกมการเล่น โดยหลักการเล่นนีส้ ามารถพูดคุยและกาหนดให้ผเู้ ล่นได้รบั รู ก้ ่อน
เกมการเล่นในห้องแต่งตัว
1. หลักการเล่นทั่วไป ทุกคนต้องช่วยกันในเกม ทุกคนมีสว่ นร่วมในเกมรุก ทุก
คนมีสว่ นร่วมในเกมรับทุกครัง้ ที่เสียงการครอบครองบอล
2. แท็คติกหลักเฉพาะตัวในเกมรุ ก ต้องรูจ้ กั ส่งให้รวมเร็วเมื่อเพื่อนร่วมทีมฉีก
หนีค่ตู ่อสู้ พยายามฉีกหนีหาที่ว่างอยู่เสมอ เมื่อส่งแล้วต้องอยู่ในตาแหน่งสามารถที่จะช่วยเหลือ
เพื่อนร่วมทีมเรียกเอาบอล หรือสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมได้ หลีกเลี่ยงการปะทะโดยไม่จาเป็ น หรือใช้
การเลีย้ งหลบหนีให้รวดเร็ว
3. เมื่อประจันหน้ากับคู่ต่อสู้ ครอบครองลูกฟุตบอลให้อยู่ตรงข้ามกับคู่ต่อสู้
โดยใช้ลาตัวเบียดบัง หลอกล่อหลบหลีกเปลี่ยนทิศทางให้รวดเร็ว พาลูกฟุตบอลไปทางซ้ายและส่ง
ลูกฟุตบอลไปทางขวา อย่าแตะลูกฟุตบอลไกลตัว และหาจังหวะยิงหรือส่ง ส่งให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่
ในตาแหน่งที่ดี โดยเฉพาะการส่งทแยงมุมไปยังอีกฟากของสนาม อย่ าส่งลูกฟุตบอลขวางสนาม
ในแดนตัวเอง เพราะมีโอกาสที่พลาดเสียประตูได้ อย่าส่งลูกฟุตบอลไปในพืน้ ที่ท่ีมีคนเยอะ ควรส่ง
ให้เพื่อนร่วมทีมที่อยูใ่ นพืน้ ที่วา่ ง ส่งทะลุทะลวงผ่านระหว่างกลางของคูต่ อ่ สูไ้ ปให้เพื่อนร่วมทีมที่มา
ขอเอาลูกฟุตบอล โยกหลอกล่อหลบหลีก เล่นให้ง่าย เพราะนี่คือสิ่งยากที่จะประสบความสาเร็จ
และเป็ นสิ่งที่ผเู้ ล่นสามารถที่จะจดจา
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4. หลักสาคัญในแท็คติกเฉพาะตัวในเกมรับ ยืนอยู่ระหว่างคู่ต่อสูแ้ ละประตู
ตัวเองเสมอ มองเห็นคู่ต่อสูแ้ ละมองเห็นลูกฟุตบอลเสมอ มาร์คคู่ต่อสูท้ นั ทีเมื่อเสียการครอบครอง
บอล อย่าให้คตู่ อ่ สูม้ ีพืน้ ที่วา่ งในการเล่น และคอยวิ่งตามเพื่อชะลอการเลีย้ งของคูต่ อ่ สู้ ถึงบอลก่อน
คู่ต่อสู้ จับมาร์คคู่ต่อสูใ้ นด้านเดียวกับลูกฟุตบอลเสมอ หาจังหวะกระโดดขึน้ โหม่งก่อนคู่ต่อสู้
อย่าเลีย้ งบอลในกรอบเขตโทษของตัวเอง อย่าส่งขวางสนามหรือส่งจากด้านนอกเข้าด้านใน
เล่นและส่งขนานไปกับริมเส้นข้างเสมอ อย่าเตะลูกฟุตบอลทิง้ แต่ควรหาจังหวะส่งและทาเกมรุ ก
จากหลังขึน้ มา หาจัง หวะเข้าแย่งเอาบอล อย่าหันหลังให้คู่ต่อสู้ กดดัน คู่ต่อสูอ้ อกไปด้านข้าง
อ่านจังหวะให้ออกแม้จะอยู่ไกลจากพืน้ ที่การเล่น กองหลังที่ดีย่อมไม่ยอมแพ้ ผูร้ กั ษาประตูควรสั่ง
การในพืน้ ที่ของตนเอง
สรุ ป ได้ว่ า องค์ป ระกอบหลัก ส าคัญ ที่ จ าท าให้นัก กี ฬ าฟุ ต บอลสามารถเล่ น ได้
ประสบความสาเร็จนัน้ ต้องมีความสามารถเฉพาะตัวทัง้ ด้านเทคนิค ทักษะ และแท็คติก ที่เกิด
จากการมุ่งมั่นฝึ กฝนจนชานาญ เมื่อมีทุกอย่างครบก็จะทาให้ขา้ ใจเกมในการเล่น และรู ต้ าแหน่ ง
หน้าที่ของตนเอง
2. การฝึ กกีฬาฟุตบอล
2.1 หลักการฝึ กกีฬาฟุตบอล
Learning (2010) ได้กล่าวว่า หลักสูตรการซ้อม การฝึ กซ้อมเพื่อเพิ่มเทคนิค
1. ฝึ กการครอบครองบอล โดยเป้าหมายคือให้ทีมครอบครองบอลให้ได้นานที่สดุ
แม้วา่ จะอยูใ่ นพืน้ ที่แคบ ๆ หรือมีคนอยูม่ ากก็ตาม
2. ฝึ ก การส่ง อย่างมี คุณภาพ ส่ง ลูก ฟุต บอลเรีย ดและเร็วด้วยเท้าทั้ง สองข้าง
ทัง้ ข้างเท้าด้านใน ข้างเท้าด้านนอก และปลายเท้า ส่ง ลูกฟุตบอลติดไซด์ดว้ ยข้างเท้า รวมถึงส่ง
ลูกฟุตบอลด้วยหลังเท้าช้อนใต้ลูกให้ติดแบ็กสปิ น ลองฝึ กส่งลูกฟุตบอลแบบนีท้ ั้งลูกเรียดและ
ลูกโด่งในทุก ๆ ระยะ ฝึ กส่งลูกฟุตบอล 20 – 60 หลา ทั้งลูกเรียดและลูกโด่ง ฝึ กส่งลูกฟุตบอล
จังหวะเดียว ในหลาย ๆ ระยะ ฝึ กส่งลูกฟุตบอลแบบคิ ลเลอร์พาสที่นา้ หนักพอดี ฝึ กส่งลูกฟุตบอล
ในระยะ 10 – 40 หลาทั่วสนาม
3. การรับลูกฟุตบอลและสนับสนุนเพื่อนร่วมทีม รับลูกฟุตบอลทัง้ เรียดและโด่ง
ในขณะที่กาลังเคลื่อนที่อยูด่ ว้ ยความเร็ว ส่งลูกฟุตบอลจังหวะเดียวต่อเนื่องทันทีขณะที่ยงั เคลื่อนที่
อยู่ และเมื่อส่งแล้วก็เคลื่อนที่ต่อไปทันที เมื่อรับลูกฟุตบอลแล้วพยายามปกป้องลูกฟุตบอลเอาไว้
โดยใช้ลาตัวและร่างกาย
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4. การเคลื่อนที่ ทาความเข้าใจว่าการเคลื่อนที่มีความสาคัญอย่างไร ฝึ กและ
พัฒนาการเคลื่อนที่แบบตัวคนเดียว การเคลื่อนที่แบบกลุม่ และการสลับเปลี่ยนตาแหน่ง
5. การเล่นด้วยตัวคนเดียว และการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีม ฝึ กการเลีย้ ง
ลูกฟุตบอล วิ่งไปกับลูกฟุตบอล ฝึ กฉีกหนีคตู่ อ่ สูเ้ ข้าสูพ่ นื ้ ที่วา่ ง ฝึ กการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีม
เช่ น การเล่ น ลูก ชิ่ ง 1 – 2 ฝึ ก การวิ่ ง มาเอาลูก ฟุ ต บอลจากเท้า ของเพื่ อ นร่ว มที ม หรื อ ปล่ อ ย
ลูกฟุตบอลต่อให้เพื่อนร่วมทีมขณะวิ่งสวนกัน
6. การจบสกอร์ เมื่อฝึ กการครอสบอล หรือยิงประตูเป็ นประจา จะช่วยให้สง่ เสริม
ความสามารถในการจบสกอร์ทั้ง จัง หวะยิ ง แบบพื น้ ฐาน และจัง หวะยิ ง ในสไตล์ข องตัว เอง
การยิ ง ประตูใ นเกมการแข่ ง ขัน และการลองยิ ง ในมุม ที่ แ ตกต่า งกัน บ่อ ย ๆ ก็ จ ะช่ ว ยส่ง เสริม
ความสามารถในการจบสกอร์ทงั้ จังหวะการยิงแบบพืน้ ฐาน และจังหวะยิงในสไตล์ของตัวเอง
หลักการในการครอบครองบอล
วิทยา เลาหกุล (2559a) กล่าวว่า (1) หันหน้าทางไหนให้ส่งไปทางนัน้ เล่นบอล
จังหวะเดียวในทิศทางที่หนั หน้าไป (2) ส่งลูกฟุตบอลและเลีย้ งลูกฟุตบอลออกจากพืน้ ที่กดดันเสมอ
(3) ส่งลูกฟุตบอลและเลีย้ งลูกฟุตบอลไปในทิศทางทแยงมุมเสมอ (4) ประครอง สอดซ้อน ในมุม
กั บ ต าแหน่ ง ที่ ดี แ ละได้เ ปรี ย บเสมอ (5) ส่ ง ลู ก ฟุ ต บอลแล้ว วิ่ ง ไปข้า งหน้า เสมอ (6) แตะ
ลูกฟุตบอลจังหวะเดียวไปสู่พืน้ ที่ว่างเสมอ (7) รับลูกฟุตบอลแล้วพลิกกลับไปสู่พืน้ ่ีว่างในทิศทาง
ตรงกันข้ามที่รบั มาเสมอ ได้พนื ้ ที่ หนีตวั ประกบ
การครอบครองบอล (POSSESSION)
การครอบครองบอล ผู้ เ ล่ น ทุ ก คนควรจ า คื อ ความมั่ น ใจ ความใจเย็ น
ในการครอบครองบอล และการช่ ว ยเหลื อ ผู้เ ล่ น ที่ ค รอบครองบอล เป็ น สิ่ ง ส าคัญ นอกเหนื อ
จากหลักการในการครอบครองบอล
จุดประสงค์ในการฝึ กครอบครองบอล (THE PURPOSE OF POSSESSION)
การสอนให้ทีมรูห้ ลักการในการครอบครองบอล เพราะถ้าเราสามารถครอบครอง
บอลได้มากกว่าคูต้ อ่ สู้ นั่นหมายถึงทีมของเราจะมีโอกาสชนะมากกว่ าทีมที่ครอบครองบอลได้นอ้ ย
กว่า เพราะฉนัน้ ผูเ้ ล่นทุกคนในทีมจาเป็ นต้องเรียนรู ถ้ ึงหลักการนี ้ ว่าทาไมถึงต้องครอบครองบอล
และครอบครองบอลแบบไหน รวมถึงครอบครองอย่างไร ที่สาคัญการครอบครองบอลได้มากกว่า
จะเสียพลังงานน้อยกว่าด้วย
2.2 รูปแบบการพัฒนานักกีฬาฟุตบอล
Learning (2010) ได้ก ล่ า วถึ ง โมเดลการพั ฒ นานั ก กี ฬ าฟุ ต บอลแบบ 4 มุ ม
เป็ นกลยุทธ์ท่ีจาเป็ นในการพัฒนานักเตะเยาวชน ดัง้ นัน้ จึงสาคัญมาก ๆ ที่โค้ชจะเข้าใจว่า แต่ละ
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มุมไม่ได้แยกออกจากกันชัดเจน แต่ทว่าทัง้ 4 มุมต่างเชื่อมโยงกันหมด และต้องการการสนับสนุน
จากอีก 3 มุมที่เหลือ โค้ชต้องเข้าใจรู ปแบบของโมเดล 4 มุม ได้ผสมผสานกันและสามารถบ่งบอก
ทัง้ โค้ช ทัง้ นักเตะ และทัง้ ครอบครัวผูเ้ ล่น ว่านักเตะยังขาดอะไร และควรส่งเสริมตรงไหน โมเดล
4 มุมจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับบการพัฒนานักเตะเยาวชนอายุ 5 – 21 ปี
1. ด้านเทคนิค การฝึ กด้านเทคนิค ต้องมองมนเรื่องของอายุเป็ นหลัก โดยใน
ผูเ้ ล่นอายุ 8 – 16 ปี สโมสรควรให้นักเตะเหล่านั้นลองลงเล่นหลาย ๆ ตาแหน่งดูก่อน อย่าพึ่ง
กาหนดตายตัว แต่สาหรับเด็กอายุ 17 – 21 ปี ในเวลานั้นนควรจากาหนดตาแหน่งของนักเตะ
แต่ละคนให้ชัดเจนและแบ่งแยกการซ้อมตามตาแหน่งที่วางไว้ดว้ ย สาหรับเด็กอายุ 5 – 8 ขวบ
ยังไม่ควรเข้าร่วมอคาเดมี่ของแต่ละสโมสร แต่ควรให้ลงเล่นภายในหลักสูตรของโรงเรียนไปก่อน
2. สภาพร่างกาย การเจริยเติบโตของนักเตะ ขึน้ อยู่กับในเรื่องกรรมพันธ์ และ
ระยะเวลา แต่อย่างไรก็ตาม สตาฟฟ์ โค้ชก็มีบทบาทเช่นกันในการช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโต
โดยการกาหนดว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้ควรมีความเข้มข้นแค่ไหน และใช้ระยะเวลานานเท่าไร
การเจริญเติบโตของร่างกายนัน้ ส่งผลต่อการพัฒนาในเรื่องทักษะด้วย นอกจากนัน้ ทีมก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนการซ้อมของนักเตะได้ ในกรณีท่ีเด็กคนนัน้ ร่างกายที่เติบโตแข็งแรงเกินกว่าอายุของ
ตัวเอง
3. สภาพจิตใจ การพัฒนาสภาพจิตใจเป็ นสิ่งสาคัญมากสาหรับเยาวชนที่กาลัง
จะเติบโตขึน้ สภาพจิตใจเป็ นสิ่งที่บ่งบอกว่านักเตะคนนีจ้ ะทางานในสนามได้คงเส้นคงวาแค่ไหน
นอกจากนัน้ ยังบ่งบอกว่านักเตะจะสามารถรับมือกับสถานณการณ์ต่างๆ ได้ดีหรือไม่ สาหรับทีม
ที่ตอ้ งการสร้างนักเตะเยาวชนชัน้ ดี ไม่ควรจะละเลยประเด็นเรือ่ งสภาพจิตใจของนักเจะเป็ นอันขาด
4. ปฏิ สัม พัน ธ์ท างสัง คม หลายคนมัก จะมองข้า มเสมอ ในเรื่ อ งปฏิ สัม พัน ธ์
ทางสัง คมว่า ไม่เกี่ ย วข้องอะไรกัน กับการพัฒนาฝี เท้าของนักเตะเลย แต่ในความเป็ น จริง มัน
หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ เพราะนักเตะหนึง่ มีชีวิตหลาย ๆ ส่วน ทัง้ ที่บา้ น ที่โรงเรียน ที่ชมุ ชน รวมถึงสโมสร
ฟุตบอลด้วย ดังนัน้ การจะสร้างนักเตะเยาวชนที่ดีและสามารถยืนระยะให้กบั สโมสรได้นานนัน้ ทีม
ก็ตอ้ งจาเป็ นต้องใส่ใจคนรอบข้างของนักเตะด้วย
สรุ ป ได้ว่า การเล่น กี ฬ าฟุต บอลให้มี เ อกลักษณ์เ ฉพาะตัว นั้น ผู้เ ล่น ควรจะต้อ งมี
การฝึ กซ้อมที่มีหลักสูตรที่ชดั เจน ซึ่งเกิดจากการฝึ กตามเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ ซึ่งควรพัฒนาในทุก ๆ
ด้านไปด้วยกัน ทั้งด้านเทคนิค ด้านสภาพร่างกาย ด้านสภาพจิตใจ และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
ทัง้ หมดนีล้ ว้ นต่างคอยสนับสนุนกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาของนักกีฬา
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3. เกมสนามเล็ก (Small Sided Games)
3.1 รูปแบบของเกมสนามเล็ก
Joseph S. Blatter (2016) กล่ า วว่ า กี ฬ าฟุ ต บอลประกอบด้ว ย 2 เรื่ อ ง คื อ
การทาประตูค่ตู ่อสูแ้ ละการป้องกันไม่ให้ค่ตู ่อสูท้ าประตูได้ และการทาตามวัตถุประสงค์นนั้ จึงได้
นารูปแบบ small-sided game (เกมสนามเล็ก) ไปปรับใช้กบั การฝึ กในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
รู ป แบบขนาดเล็ ก ที่ สุด ของจ านวนผู้เ ล่ น 1 ต่ อ 1 รู ป แบบนี ้ มุ่ง เน้น ไปที่
หลักการด้านเทคนิคการครองบอลและป้องกันลูก ฟุตบอล ดังนัน้ เด็ก ๆ จึงต้องเรียนรู ท้ ่ีจะบังคับ
ท่าทางและใช้รา่ งกายอย่างถูกต้อง และจาไว้วา่ “มีฉนั กับลูกบอล”
หลังจากนัน้ เพิ่มรู ปแบบจานวนผูฝ้ ึ กเป็ น 2 ต่อ 1 เพื่อให้เกิดสถานการณ์ใหม่
เด็กจะสามารถส่งบอล และต้องตัดสินใจด้วยตัวเองที่จะเลือกครอบครองบอลหรือส่งบอล
ขัน้ ต่อมา คือ รู ปแบบการแข่งแบบทีมและมีค่ตู ่อสู้ ช่วยทาให้มุมมองได้ถูก
พัฒนาขึน้ ซึ่งเป็ นรูปแบบที่ดีขนึ ้ ในการการเล่นเป็ นทีมและการสร้างสรรค์ ยิ่งมีผเู้ ล่นจานวนมากขึน้
ความซับ ซ้อ นในการเล่ น ก็ ม ากตามไปด้ว ยเช่ น กัน ด้ว ยเหตุนี ้จึ ง มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้อ งให้
ความสาคัญในการแบ่งช่วงอายุของเด็กและให้พวกเขามีพฒ
ั นาการเริ่มตัง้ แต่การเล่นในรู ปแบบ
small-sided game จนไปสูเ่ กมการแข่งขันในสนามใหญ่
ผูเ้ ล่นที่พฒ
ั นาก้าวหน้ามากที่สดุ จาเป็ นที่จะต้องป้องกันต้านคูต่ อ่ สูใ้ ห้มากขึน้
และต้อ งเรีย นรู ก้ ารท าประตูภ ายใต้ค วามกดดัน ในระดับ ที่ สูง ขึน้ จาเป็ น ต้อ งมี เทคนิ คที่ ดีกว่า
จึ ง จ าเป็ น ต้อ งมี ผู้ร ัก ษาประตู การสอนผู้ร ัก ษาประตูเ กี่ ย วกับ กลยุท ธ์ต่า ง ๆ เป็ น เรื่อ งส าคัญ
small-sided game มีขอ้ ดีในการสอนผูร้ กั ษาประตูเกี่ยวกับหลัก การวิธีการเชิงกลยุทธ์ในการเล่น
การยิงประตู, การรับมือสถานการณ์กดดัน, โอกาสในการเริม่ จู่โจม และการตอบโต้ เป็ นต้น
โดยสรุ ป คื อ ผู้เ ล่น จะได้สัม ผั ส บอลในการเล่น small-sided game มากกว่า มาก
พวกเขาจะส่ง บอลมากขึน้ และได้เ ล่น แบบ 1 ต่อ 1 บ่อ ยขึน้ การเจอสถานการณ์เ ดิ ม ๆ ซ า้ ๆ
ซึ่งเด็ก ๆ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู แ้ ละรับประสบการณ์โดยตรงอย่างดี
ความกระตือรือร้นในการมีสว่ นร่วมในเกมส์ทาให้เกิดความสนุกสนานในการเล่น รูปแบบเกมที่ง่าย
ต่อความเข้าใจ และยิ่งไปกว่านัน้ ก็คือเด็กจะได้สนุกสนานด้วยกันและมีอิสระไปกับบอลด้วยเท้า
ของพวกเขา
3.2 ความสาคัญของเกมสนามเล็ก
Joseph S. Blatter (2016) กล่าวถึงความสาคัญในการฝึ กเกมสนามเล็กไว้ว่า เด็ก ๆ
จะได้สัมผัสลูก ฟุตบอลบ่อยครัง้ มากขึน้ และยังไม่สามารถซ่อนลูกฟุต บอลได้ แต่พวกเขาต้อง
พยายามครอบครองบอลไว้อย่างเต็มที่ small-sided game (เกมสนามเล็ก) นัน้ มีความเข้มข้นมาก
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เด็ ก ๆ ไม่ ค วรมองข้า มการฝึ ก ประเภทนี แ้ ละการแข่ ง ขัน ไม่ ค วรนานเกิ น ไป ตัว ส ารองควรจะ
เตรียมพร้อมเสมอข้างสนามและเลือกใช้ได้เสมอ ซึ่ งทาให้เกิดจังหวะในการเล่นเกมและฝึ กซ้อม
ไปสู่ระดับที่ สูง ขึน้ นั้น ขึน้ อยู่กับอายุ และทักษะ รู ปแบบที่ ไม่มีผูร้ กั ษาประตูก็สามารถใช้ฝึ ก ได้
กล่าวอีกอย่างก็คือ มันสาคัญมากที่จะทาให้แ น่ใจว่าเราจะทาประตูได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วย
กระตุ้น ให้เ ด็ ก ๆ กล้า ยิ ง ประตูแ ละเป็ น การสอนเทคนิ ค ไปในตัว อี ก ด้ว ย small-sided game
มี ป ระโยชน์ม ากส าหรับ ผู้ฝึ ก ฝน งานวิ จัย จ านวนมากได้ห ยิ บ ยก small-sided game นี ้ และ
จากการสารวจศึกษามากมายยืนยันว่า เด็ก ๆ ได้รบั ความสนุกสนานมากขึน้ และได้เรียนรูม้ ากมาย
จากการเล่น small-sided game พร้อมกฎต่าง ๆ ที่ ปรับเปลี่ยน พวกเขาได้สัมผัสบอลมากขึน้
เรียนรู ไ้ ด้อย่างรวดเร็วขึน้ และต้องตัดสินใจมากขึน้ ระหว่างการแข่งขัน นั่นคือการจดจ่อที่มากขึน้
เป็ นสิ่งที่จาเป็ นเพื่อให้ลกู บอลอยู่กบั เราได้มากที่สดุ เด็ก ๆ ยังคงได้อยู่กบั เกมมากขึน้ ทัง้ เคลื่อนตัว
และฝึ กฝนมากขึน้ และสนุกสนานมากกว่าการเล่นในสนามใหญ่มาก ผูเ้ ล่นจานวนไม่มากและ
ทีมขนาดเล็กกว่า ทาให้ม่ นั ใจได้ว่าสมาชิกทุก ๆ คนจะได้มีส่วนร่วมทัง้ หมด นอกจากนีย้ งั มีโอกาส
ในการทาประตูมากขึน้ ด้วย ซึง่ แน่นอนว่านั่นคือสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องการ และผูร้ กั ษาประตูจะได้เล่นมาก
ขึน้ ด้วย ยกเว้นเกมแบบ 4 ต่อ 4 ซึง่ ไม่ตอ้ งมีผรู้ กั ษาประตู และเด็ก ๆ ทุกคนจะได้เคลื่อนที่ทงั้ แบบจู่
โจมและป้องกัน และนี่ทาให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพออกมาได้ในสถานการณ์จริง ที่พวกเขาจะได้
เรียนรูอ้ ย่างสนุกสนานด้วยตัวพวกเขาเอง
ด้านสถิติ
สถิติแสดงให้เห็นประโยชน์ของ small-sided game เปรียบเทียบกับ การเล่น
แบบ 11 ต่อ 11 ซึง่ บางสถิติแสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ ล่นได้สมั ผัสลูกบอลมากขึน้ 5 เท่าในการเล่นแบบ 4 ต่อ 4 และมากขึน้
50% ในการแบบ 7 ต่อ 7
ผูเ้ ล่นจะได้เล่นแบบตัวต่อตัวมากขึน้ 3 เท่าในการเล่นแบบ 4 ต่อ 4 และ
มากขึน้ 2 เท่าในการเล่นแบบ 7 ต่อ 7
การทาประตูโดยเฉลี่ยจะทาได้ทกุ ๆ 2 นาที ในการเล่นแบบ 4 ต่อ 4 และ
ทุก ๆ 4 นาที ในการเล่นแบบ 7 ต่อ 7
ผู้ร ัก ษาประตูจ ะได้เ ล่ น บ่ อ ยขึ น้ 2 – 3 เท่ า ในการเล่ น แบบ 7 ต่ อ 7
มากกว่า การเล่นแบบ 11 ต่อ 11
ลูกบอลอยู่นอกการเล่น 8% ของเวลาเล่น ในการเล่นแบบ 4 ต่อ 4 และ
14% ในการเล่นแบบ 7 ต่อ 7 และ 34% ในการเล่นแบบ 11 ต่อ 11

16
ประโยชน์
ในการเล่นแบบ small-sided game ผูเ้ ล่นแต่ละคน จะได้รบั บอลบ่อยมากขึน้
และตัง้ ใจพยายามที่จะทาประตู มีอิสระในการเล่น ได้รบั กาลังใจจากโค้ช พ่อแม่ และโค้ชคอย
สนับสนุน
เล่นเพือ่ ความสนุกสนาน
ส าหรั บ เด็ ก ๆ สิ่ ง ที่ ส าคั ญ มากที่ สุ ด คื อ การเล่ น พวกเขาเล่ น เพราะ
ความสนุกสนานในการเล่นเกม การแข่งขันคือส่วนสาคัญในการฝึ กฝน และเด็กจะเรียนรู ไ้ ด้ดีขึน้
จากการเล่น มันนาไปสูท่ กั ษะและลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รบั การพัฒนา ก่อให้เกิดการตัดสินใจและ
การริเริ่ม (การคิดอย่างสร้างสรรค์) และยังช่วยพัฒนาการมีปฏิสมั พันธ์และการมีสว่ นร่วมกับผูอ้ ่ืน
จากมุมมองเคล็ดลับมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องวิสยั ทัศน์ การจู่โจม และการป้องกัน อย่างไรก็ตาม
ทุกการฝึ กเบือ้ งต้นพืน้ ฐานควรจะมีช่วงเวลาเล่นอย่างอิสระ ที่โค้ชจะยกเว้นการจากัดเวลาและ
รักษาระยะห่างให้เด็กๆ ให้เด็ก ๆ ได้เล่นโดยไร้ขอ้ จากัดที่เข้มงวดและให้เขาได้ใช้ทกั ษะที่พวกเขาได้
เรียนรูม้ าฝึ กฝนเองได้
สรุ ป ได้ว่ า เกมสนามเล็ ก คื อ เด็ ก ๆ เล่น เพราะความสนุก สนานในการเล่น เกม
การแข่งขันคือส่วนสาคัญในการฝึ กฝน และเด็กจะเรียนรูไ้ ด้ดีขนึ ้ จากการเล่น มันนาไปสูท่ กั ษะและ
ลักษณะเฉพาะตัวที่ได้รบั การพัฒนา ก่อให้เกิดการตัดสินใจและการริเริม่ (การคิดอย่างสร้างสรรค์)
และยังช่วยพัฒนาการมีปฏิสมั พันธ์และการมีสว่ นร่วมกับผูอ้ ่ืน
3.3 องค์ประกอบของเกมสนามเล็ก
Joseph S. Blatter (2016) ได้กล่าวไว้ ดัง้ นี ้
พืน้ ทีก่ ารเล่น
ขนาดของสนามเป็ น สิ่ง ที่ ตอ้ งให้ความสาคัญ สนามต้องเหมาะสมกับ วัย
ทัก ษะ และจ านวนผู้เ ล่น สนามขนาดเล็ ก กับ ผู้เ ล่น จ านวนมากนั้น ยากต่อ การเล่น และต้อ ง
การทักษะและมุมมองด้านเทคนิคอย่างมาก โดยทั่วไปเราไม่สามารถคาดเดาเด็ก ๆ ที่อายุระหว่าง
6 ถึง 12 ปี ให้มีทกั ษะเหล่านีไ้ ด้ เด็ก ๆ มีลกั ษณะบุคลิกที่แตกต่างกันขึน้ อยู่กบั การพัฒนาเทคนิค
และลักษณะทางกายภาพของเด็ก ๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี ้ small-sided game ไม่ได้เหมาะสมกับ
ทุกช่ว งวัย และจาเป็ น ที่ จะต้องติดตามพัฒนาการอย่างมี หลักการในเด็กจากรู ปแบบ 4 ต่อ 4
(โดยไม่มีผรู้ กั ษาประตู) ไปจนถึงรูปแบบ 9 ต่อ 9
ประตู/อุปกรณ์
ขนาดของประตูควรจะสอดคล้องกับอายุและระดับของเด็ก เด็กเล็ก = ประตู
ขนาดเล็ก, เด็กโต = ประตูขนาดใหญ่ขึน้ หากเป็ นไปได้ ใช้ประตูท่ีมีตาข่ายด้วย ตาข่ายจะช่วย
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ทาให้การแข่งขันสนุกยิ่งขึน้ ยกเว้น รู ปแบบ 7 ต่อ 7 สามารถลดขนาดลง โดยใช้เครื่องวางแทนได้
หรือจะทาสัญลักษณ์ประตูโดยใช้แผ่นดิสก์ กรวย หรือ เสาสลาลม มันจะง่ายต่อการแยกทีม โดยใส่
เสือ้ ที่มีสีแตกต่างกัน
เทคนิคการเล่น
ทักษะด้านเทคนิคเช่นการครองลูกบอล การยิงประตู การส่งบอล การควบคุม
บอล การวิ่งไปพร้อมบอล การเลีย้ งบอล และใช้ศีรษะเกิดขึน้ ในการเล่น การกดดันจากคูต่ อ่ สู้ ช่วย
ให้เ กิ ด การสอนและการพัฒ นาทัก ษะเหล่า นี ้ และต้อ งมั่น ใจว่ า ผู้เ ล่น ทุก คนได้ร ับ การฝึ ก ฝน
ยกตัว อย่างเช่น หากต้อ งการฝึ ก ฝนการเลีย้ งบอลรู ปแบบของกิ จกรรม ควรจะต้องเลือกอย่าง
ระมัดระวังให้เกิดการฝึ กเลีย้ งบอลด้วย
ตัวอย่างการจัดการ
หลักการ
ผู้เ ล่น 4 - 6 ที ม ในรู ป แบบ 5 ต่อ 5 สามารถจัด ได้เ ต็ ม กับ สนามขนาด
11 ต่อ 11 การแข่งขันสามารถจัดได้ทงั้ แบบการแข่งขันบุคคลทั่วไปและในโรงเรียน
ผูเ้ ล่น 2 - 3 ทีมในรู ปแบบ 5 ต่อ 5 สามารถจัดได้บนครึ่งสนามฟุตบอล
การแข่งขันสามารถจัดได้ทงั้ แบบการแข่งขันบุคคลทั่วไปและในโรงเรียน การแข่งขันสามารถจัดได้
ทัง้ แบบการแข่งขันบุคคลทั่วไปและในโรงเรียน
แนะนาว่า ควรมีเส้นสนาม ทั้งเส้นข้างสนาม, เส้นเขตประตู และพืน้ ที่
ประตู ของสนามขนาด 11 ต่อ 11 กรณีท่ีไม่ได้วาดเส้นไว้ สามารถใช้กรวยทาสัญลักษณ์ ในแบบ
5 ต่อ 5 ได้
การเริ่มต้นระบบการเล่นสนามขนาดเล็ก
ผูเ้ ล่นหนึ่งคนเข้ามาตัง้ รับต่อผูเ้ ล่นอีกหนึ่งคน คือ หัวใจหลักสาคัญของ
การแข่งขัน ที่จะนาคุณสมบัติส่วนตัวของผูเ้ ล่นแต่ละคนลงสู่สนาม ในหลักปรัชญาการเล่นเกม
เราต้องนาจิตวิญญาณของทีมมารวมกันตามความเหมาะสมและพวกเราเน้นยา้ เรื่องการเล่น
ฟุตบอลในแบบทีม แต่ก็จาเป็ นที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนและพบเจอสถานการณ์ในเกมส์ท่ีแตกต่าง
ออกไปโดยใช้การออกกาลังให้เหมาะกับการแข่งขันนัน้ นั่นคือจุดประสงค์สาคัญเฉพาะตัว
ดังนัน้ เกมแบบ 1 ต่อ 1 จะให้เด็ก 2 คน ได้มีโอกาสพัฒนากลยุทธ์พนื ้ ฐาน
คื อ การจู่โ จม และการป้อ งกัน เราจะพูด คุย ถึ ง การอยู่ใ นต าแหน่ ง ที่ ไ ด้เปรีย บที่ ผูเ้ ล่น จะได้รบั
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอที่จะสามารถจัดการเมื่อมีพนื ้ ที่วา่ งตรงนัน้
เพื่อที่จะเริม่ จัดการเกมในสนามขนาดเล็ก เราได้ให้ขอ้ มูลทั่วไปที่สมั พันธ์
กันระหว่างอายุของเด็กและขนาดพืน้ ที่ของสนาม จาเป็ นต้องจาไว้เสมอว่าระดับความเข้าใจและ
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ความสามารถในการอ่านเกมจะช่วยกาหนดขนาดของสนาม คาแนะนาเกี่ยวกับจานวนผูเ้ ล่นให้
สัมพันธ์กบั ขนาดของสนามมีผลต่อจิตวิทยาในการวางแผนการพัฒนา การพูดคุยประเด็นปั ญหา
ในแต่ละกรณีตามจุดประสงค์การฝึ กจะช่วยพัฒนาคุณภาพของผูเ้ ล่นได้
จานวนผูเ้ ล่นเป็ นพืน้ ฐานจาเป็ นเทียบเท่ากับจุดประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ ดังนั้น
การจัดระบบทุกรู ปแบบต้องทาให้เห็นความเกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างวัตถุประสงค์และชนิดของ
เกม
การพัฒนาตามหลักการของระบบการเล่นจะมีทงั้ แบบ 3 ต่อ 3 ปรับเป็ น
9 ต่อ 9 โดยมี ปั จ จัย ภายนอกที่ ห ลากหลายแตกต่างไปเป็ น 4 ต่อ 4, 5 ต่อ 5, 6 ต่อ 6, 7 ต่อ 7,
8 ต่อ 8 ข้อได้เปรียบด้านจานวนจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยนอย่างยืดหยุ่นตามจานวน ตารางข้างต้น
แสดงให้เห็นว่า สนามสัมพันธ์กบั ผูเ้ ล่นที่ใช้ตามอายุและจานวนผูเ้ ล่นที่เหมาะสม รวมถึงศักยภาพ
ของผูเ้ ล่นที่แตกต่างกัน ทัง้ นีโ้ ค้ชเท่านัน้ ที่สามารถตัดสินระดับขิงผูเ้ ล่นได้เพื่อใช้สร้างรูปแบบเกม
Footballscience.net (2017) เกมสนามเล็กถูกนามาใช้ฝึกอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะ
กลุม่ อายุและระดับทักษะที่แตกต่าง เกมสนามเล็กช่วยให้การตอบสนองภายในร่างกาย (เช่นความ
เข้มข้นของเลือด) และการตอบสนองภายนอก(เช่นระยะทางทัง้ หมด) ขนาดของสนามการฝึ กเกม
สนามเล็กจึงมีความสัมพันธ์กบั จานวนผูเ้ ล่น
จานวน
ผูเ้ ล่น
1 ต่อ 1
2 ต่อ 2
3 ต่อ 3
4 ต่อ 4
5 ต่อ 5
6 ต่อ 6
7 ต่อ 7
8 ต่อ 8
9 ต่อ 9
10 ต่อ 10

ขนาดสนาม(เมตร)

ขนาดสนาม
(ตารางเมตร)

แบบทั่วไป
10 x 10
20-28 x 20-21(32)
25 x 18 (44)
30-40 x 20-30
(23,32,36,46)
32-62 x 23-44 (7)
49 x 37
50 x 35-45 (27)
60 x 40-45 (36)
60 x 50 (46)
90 x 45

ขนาดเล็ก
5 x 10
10 x 15
12 x 20
16 x 24

ขนาดกลาง
10 x 15
15 x 20
15 x 25
20 x 30

ขนาดใหญ่
15 x 20
20 x 25
18 x 30
24 x 36

20 x 28
24 x 32

25 x 35
30 x 40

30 x 42
36 x 48

100
400-800
240-2500
240-2208
240-2500
240-2500
875-2200
2400-2700
3000
~4000
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เทคนิคทีค่ วรรู้
เกมสนามเล็กเป็ นเครื่องมือในการฝึ กแบบครบทุกด้านทั้งเทคนิค กลยุทธ์
และร่างกาย
ขนาดของสนามมีผลต่อรูปแบบทางเทคนิคและการเล่นระหว่างเกม
จานวนผูเ้ ล่นในขนาดสนามที่เท่ากันมีผลต่อรูปแบบด้านเทคนิคคือยิ่งจานวน
ผูเ้ ล่นน้อยเท่าไหร่การได้ลกู เลีย้ งลูก รับลูก ยิงลูกและสัมผัสลูกยิ่งเข้าถึงผูเ้ ล่นได้ทวั้ ถึงมากขึน้
ทิศทางการเล่นมีผลต่อความหนาแน่นที่ลดลง
การได้สมั ผัสลูกจะเปลี่ยนไปตามรู ปแบบของเกมสนามเล็ก ความสามารถ
ทางเทคนิคยิ่งต่าผลต่อระบบทางกายภาพยิ่งต่าไปด้วย
การฝึ กแบบมีช่วงเวลาช่วยในการควบคุมและฝึ กได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึน้
การกระตุน้ จากผูฝ้ ึ กสอนช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพการเล่นในเกม การให้คา
ชีแ้ นะด้านลบมีผลต่อเกมการแข่งขัน โดยผูเ้ ล่นที่มีรา่ งกายที่พร้อมจะจัดการการเล่นได้ท่ วั ทัง้ สนาม
และฝึ กได้อย่างเต็มที่ในสภาพที่ดีเยี่ยม
สรุ ปได้ว่า เกมสนามเล็กสามารถกาหนดจานวนผูเ้ ล่นเป็ นพืน้ ฐาน จาเป็ นเทียบเท่า
กับจุดประสงค์ท่ีตงั้ ไว้ ดังนั้นจัดระบบทุกรู ปแบบต้องทาให้เห็นความเกี่ ยวข้องโดยตรงระหว่าง
วัตถุประสงค์และชนิดของเกม และการพัฒนาตามหลักการของระบบการเล่นจะมีทงั้ แบบ 3 ต่อ 3
ปรับจนถึง 11 ต่อ 11 โดยมีปัจจัยภายนอกที่หลากหลายแตกต่างไป
4. การฝึ กความแข็งแรงทนทานของกล้ามเนือ้
ความแข็งเรงของกล้ามเนือ้ (Strength) หมายถึง ความสามารถที่กล้ามเนือ้ มีในการยืด
หดตัวเพื่อเคลื่อน หรือต้านนา้ หนักแบบไม่จากัดเวลา มีการฝึ ก 2 ประเภท
1. แบบหยุดนิ่ง (Static) คือการอยู่เฉยๆแล้วยืดกล้ามเนือ้ ค้างไว้ เพื่อให้รา่ งกายเกิด
ความยืดหยุน่ เพิ่มขึน้ เช่น การกด ดัน ฯลฯ ซึง่ สิ่งที่ถกู กดหรือดันนัน้ ไม่เคลื่อนที่
2. แบบเคลื่อนไหว (Dynamic) คือการยืดที่มีการเคลื่อนไหวคล้ายกิจกรรมที่จะทา
เพื่อเตรียมกล้ามเนือ้ และข้อต่างๆ เช่น กระโดด วิ่ง ทุ่ม ขว้าง ฯลฯ
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ในกีฬาที่ตา่ งกัน เช่น กีฬายกนา้ หนัก มวยปลา้ ยูโด ต้องการ
ความแข็งแรงแบบอยู่กับที่ แต่กรีฑา บาสเกตบอล ฟุตบอล และกี ฬาที่ มี การเคลื่อนไหวเร็ว ๆ
ต้องการความแข็งแรงแบบเคลื่อนที่มาก
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ความแข็ ง แรงด้า นกล้า มเนื อ้ ขึน้ อยู่กับ พืน้ ที่ ห น้าตัด ของกล้า มเนื ้อ กล้า มเนื อ้ ที่ ไ ด้รบั
การฝึ กขนาดใหญ่ขนึ ้ จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ เป็ นสัดส่วนกับขนาดของกล้ามเนือ้ ที่เพิ่มขึน้ ด้วย
การฝึ ก แรงก าลัง เป็ น หนึ่ ง ในองค์ป ระกอบพิ เ ศษในการฝึ ก ซึ่ง ช่ ว ยพัฒ นาสภาพของ
สมรรถภาพทางกายให้ผูเ้ ล่น เป็ นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ซึ่งการเพิ่มความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ที่กล่าวไว้นนั้ สามารถนาไปปรับปรุ งเฉพาะอย่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้าง
การเติบโตของกล้ามเนือ้ ที่จะนาไปสูก่ ารเพิ่มพูนทางความเร็วและทักษะการเล่นกับลูกฟุตบอล ซึง่
ต้องคานึงถึงเป็ นพิเศษ เมื่อส่วนประกอบนีถ้ กู จับเข้าไปอยู่ในโปรแกรมการฝึ กของเด็ก ๆ ในระดับที่
สูงขึน้ ก็เพียงใช้ฝึกเพื่อเน้นในช่วงเริ่มต้นของฤดูการแข่งขันหรือระหว่างการเตรียมโปรแกรมพิเศษ
ทัง้ นี ก้ ารนาแนวความคิดนี ไ้ ปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมที่สุดนัน้ จะช่วยปรับปรุ งโดยการฝึ กแบบ
วงจร (Circuit Training) หากเปรียบเทียบกับการฝึ กยกนา้ หนักโดยตรง วิธีนีจ้ ะเพิ่มผลลัพธ์ในทาง
สภาพจิ ต ใจและจะให้อ ะไรหลาย ๆ อี ก มากมายให้ กับ นัก กี ฬ าฟุต บอล ในโปรแกรมการฝึ ก
การแนะนาและควบคุมง่าย ๆ รวมถึงช่วยลดอันตรายของการบาดเจ็บระหว่างแข่งขันด้วย
ผลของการฝึ กซ้อมกีฬาต่อกล้ามเนือ้
1. การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (Strength) ขนาดใหญ่ โดยการเพิ่มโปรเทอีน
ในแต่ละเส้นใยกล้ามเนือ้ โดยจานวนเส้นใยไม่เพิ่มขึน้
2. เพิ่มการกระจายของหลอดเลือดฝอย ในกล้ามเนือ้ มากขึน้ โดยเฉพาะโดยการฝึ ก
ความอดทนทาให้กล้ามเนือ้ สามารถรับออกซิเจนได้มากขึน้
3. การสะสมสารต่าง ๆ เช่น ไกลโคเจน ATP โมโอโกบิน (สารประกอบของเหล็กที่
ร่วมกับโปรตีน ลัก ษณะคล้า ยกับฮี โมโกลบิน ในกล้ามเนื อ้ ) วิตามิน เกลือแร่ เอนไซน์ มากขึน้
การสะสมสารต่างมากน้อยขึน้ อยูก่ บั ชนิดของการฝึ ก (การฝึ กความเร็ว, กาลัง หรือความอดทน)
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทางานของกล้ามเนือ้ เพราะการทางานหนักเท่ากับการใช้
ออกซิเจนของกล้ามเนือ้ และการใช้พลังงานน้อยกว่า (ประหยัดกว่า) ทาให้เกิดกรดแลคติกช้ากว่า
เพลียช้ากว่า และฟื ้ นตัวเร็วกว่า
การฝึ กซ้อมและปั จจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับสมรรถภาพ
หลักวิทยาศาสตร์ของการฝึ กซ้อม
การกีฬาแห่งประเทศไทย (2558) ได้กล่าวว่า การฝึ กซ้อมนัน้ หมายถึงการทาให้
สัดส่วนของร่างกายในการเล่นกีฬาได้ทางานมากกว่าในระหว่างภาวะปกติอย่างมี ระเบียบและ
เพิ่มขึน้ เป็ นลาดับขัน้ ทาให้ส่วนของร่างกาย และอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้เปลี่ยนแปลงทัง้ รู ปร่างและ
การทางานจนเหมาะสมกับความต้องการของกีฬาที่ฝึก
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ขั้นตอนของการฝึ กซ้อม
การฝึ กซ้อมของผูท้ ่ีไม่เคยเล่นกีฬาเลยจนถึงผูท้ ่ีเป็ นนักกีฬาแบ่งเป็ น 3 ขัน้ คือ
1. ฝึ กสมรรถภาพทางกายทั่วไป เพื่อให้ร่างกายพร้อมสาหรับการฝึ กกี ฬา
เฉพาะประเภท
2. ฝึ กเพื่อเสริมสร้างรากฐานทางกี ฬาเฉพาะประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวในลักษณะของกีฬานัน้ ๆ
3. ฝึ กเพื่อให้เกิดสมรรถภาพร่างกายที่สมดุล
ระยะของการฝึ กซ้อม
ในการฝึ ก ซ้อ มเพื่ อ เข้า แข่ ง ขัน (กรณี ท่ี มี ฤ ดูก าลแข่ ง ขัน ที่ ค่ อ นข้า งแน่ น อน)
ต้องแบ่งการซ้อมเป็ น 3 ระยะ
1. ระยะเตรียมตัว (ใช้เวลาฝึ กประมาณ 5 – 7 เดือน) คือการฝึ กสมรรถภาพ
ทางกายและเทคนิคทั่วไป โดยเริม่ จากง่ายไปหายาก เบาไปหาหนัก น้อยไปหามาก จนสามารถถึง
ขีดสูงสุดในตอนท้ายของระยะ
2. ระยะแข่งขัน (เวลาฝึ กประมาณ 2 – 4 เดือน) คือการรักษาสมรรถภาพ
สูง สุด ไว้ใ ห้ใ ช้ไ ด้ต ลอดฤดูก าลแข่ ง ขัน ปริม าณการฝึ ก สมรรถภาพทางกายจะต้อ งลดลงบ้า ง
(20 – 30 %) เพราะมีการแข่งขันมาแทน แต่การฝึ กเทคนิคจะต้องทาต่อไป ระยะนีไ้ ม่ควรเปลี่ยน
เทคนิคพืน้ ฐาน
3. ระยะพัก (เวลาฝึ ก ประมาณ 1 – 2 เดื อ น) กล่า วคื อเมื่ อ สิน้ สุด ฤดูก าล
แข่งขันจะให้พกั เพื่อคลายความเคร่งเครียดของกล้ามเนือ้ แต่เป็ นการพักผ่อนแบบที่มีการออก
กาลังกายบ้าง เพื่อรักษาสมรรถภาพสมบูรณ์ไว้ไม่ให้ลดลงมาก อาจเปลี่ยนไปเล่นกีฬาอื่นบ้าง
เล่นเพื่อสนุกสนาน และออกกาลังกาย
ผลของการฝึ ก ซ้อมขึน้ อยู่กับ คุณภาพของการฝึ ก ปริมาณของการฝึ ก ปั จจัย
ภายในร่างกาย (ปั จจัยในตัวผูร้ บั การฝึ กเอง) และปั จจัยภายนอกร่างกาย
สรุ ปได้ว่า การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ เพื่อพัฒนาด้านสมรรถภาพทางกาย
ของผูเ้ ล่น เป็ นการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื อ้ และการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ซึง่ การฝึ กจะแตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั เป้าหมายหรือจุดประสงค์นนั้ ๆ
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5. การฝึ กบอดีเ้ วทสาหรับนักกีฬาฟุตบอล (Bodyweight Training for Football / Soccer
Players)
Frederick S. Blackmon (2562, 29 เมษายน) ได้เขียนไว้ในบทความเรื่องการออกกาลัง
ขาเพื่ อ ความแข็ ง แรงของนัก กี ฬ าว่า นัก ฟุต บอลระดับ โลกมี ค วามช านาญด้า นความเร็ว และ
การควบคุม ซึ่งศักยภาพนีส้ มั พันธ์โดยตรงกับพลังและความแข็งแรง โดยใช้ความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ และพลังอันมหาศาลในการเตะลูกบอล การออกกาลังขาจะช่วยสร้างพลังส่งและช่วยให้
มีแรงพอที่จะสามารถเตะบอลได้ตลอดทัง้ เกม การเพิ่มแรงเตะลูกบอลเริ่มจากการออกกาลังขา
แบบข้างเดียว (Simple leg exercises) นั่นเอง
James Canoles (2561 , 13 มิถนุ ายน) ได้กล่าวถึงความสาคัญของการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้า มเนื ้อ ขาไว้ว่ า ส าหรับ นัก กี ฬ าฟุ ต บอลการฝึ ก เพื่ อ ให้ก ารเคลื่ อ นที่ ใ นการเล่ น บอล
มี ประสิท ธิ ภาพ จาเป็ น ต้องมี กล้ามเนื อ้ ขาที่ แข็งแรง เนื่ องจากช่วยลดอาการบาดเจ็บระหว่าง
การแข่งขันได้ ความแข็งแรงที่สมดุลของกล้ามเนือ้ แต่ละส่วนเป็ นกุญแจสาคัญในการเพิ่มศักยภาพ
ระหว่างการแข่งขันของนักกีฬา ทัง้ การวิ่ง กระโดด และวิ่งเร็ว
Sportyverse (2016) พบว่า หากคุณกาลังสร้างทีมหรือได้รบั การสนับสนุนการเล่นในทีม
การเล่นเพียงลาพังไม่ก่อให้เกิดข้อได้เปรียบต่อคุณเหนือผูเ้ ล่นคนอื่น ๆ เพราะความจริงก็คือ ผูเ้ ล่น
ที่คล่องแคล่วมีคุณค่ามากกว่าผูเ้ ล่นที่เล่นโดยการครองบอลเพียงเท่านัน้ ดังนัน้ คุณจะวางแผน
อย่ า งไร งั้ น ลองคิ ด วิ ธี ท่ี จ ะฝึ กฝนเพื่ อ ชั ย ชนะด้ า นกี ฬ ากั น นั ก กี ฬ าจะฝึ กฝนอย่ า งหนั ก
ใช้ความพยายามเต็มร้อย และใช้เทคนิควิธีการในการฝึ กฝนที่หลากหลาย เพื่อประสบความสาเร็จ
บอดีเ้ วทเทรนนิ่ง คือ วิธีท่ีดี ที่จะพาคุณไปสูเ่ ป้าหมายนัน้
คุณไม่จาเป็ นต้องเป็ นสมาชิกยิม เพื่อที่จะเริ่มมัน และมันช่วยให้คณ
ุ ฟื ้ นฟูความเร็ว
ความคงทน และความว่องไว การฝึ กฝนด้วยบอดีเ้ วทคือความคล่องแคล่ว ดังนั้น คุณสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในระดับต่าง ๆ และเป้าหมายที่แตกต่างได้ ประโยชน์ของการฝึ กฝนด้วย
บอดีเ้ วทนัน้ รวมถึง
- ฟื ้ นฟู – ความทนทาน, ความเร็ว และ ความว่องไว
- สร้า งความแข็ ง แรง – การฝึ ก ฝนด้ว ยบอดี เ้ วจใช้ก ล้า มเนื อ้ ของร่า งกายใน
การออกกาลังกาย และสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนือ้
- ปรับความสมดุลย์ท างสรีระ – การฝึ กฝนด้วยบอดีเ้ วทช่วยท าให้ผอม แต่มี
ร่างกายที่มีกล้ามเนือ้ และแข็งแรง
- ผสมผสานการออกก าลัง กายแบบแอโรบิ ก (Aerobic) และแอนแอโรบิ ก
(Anaerobic) – ทัง้ การฝึ กฝนด้วยบอดีเ้ วทแบบคาร์ดิโอและเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
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- สร้างความแข็งแรง – ประมาณ 80% ของการออกกาลังกายด้วยการฝึ กฝนด้วย
บอดีเ้ วท ทาหน้าที่กระตุน้ กล้ามเนือ้ หลักทุก ๆ ส่วน ซึ่งนาไปสู่การสร้างความแข็งแรงของร่างกาย
และช่วยให้การออกกาลังกาย ความแข็งแรง และท่วงท่าของร่างกายของคุณดีขนึ ้
- สร้างความมั่นคง ความยืดหยุ่น และการทรงตัว – เพราะว่าคุณไม่ใช้นา้ หนักใน
การออกกาลังกาย แต่มันคื อการยึดและทรงตัว ซึ่งต้องใช้สติ และการรู ต้ วั ที่จะควบคุมร่างกาย
ของคุณ
- มันท้าทายและสามารถปรับใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ – ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ ริ่มเล่น
หรือ ผู้เ ชี่ ย วชาญ การฝึ ก นี ้ใ ช้ไ ด้กับ ทุก ระดับ การฝึ ก ฝนด้ว ยบอดี เ้ วทสามารถน ามาปรับ ใช้ใ ห้
เหมาะสมกับความสามารถของคุณ และใช้เพื่อเตรียมขัน้ ฝึ กฝนของนักกีฬาอีกด้วย
- ป้องกันการบาดเจ็บ – การฝึ กฝนด้วยบอดีเ้ วทค่อนข้างปลอดภัย และสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล และการออกกาลังกายนี ้ ช่วยเพิ่มกล้ามเนือ้
ที่แข็งแรง มีความสมดุลในการทรงตัว และเพิ่มความยืดหยุน่ ซึง่ นาไปสูก่ ารป้องกันการบาดเจ็บ
- ช่วยฟื ้ นฟูสขุ ภาพร่างกายทัง้ หมดดีขึน้ – รูปแบบในการออกกาลังกายทัง้ หมด
นัน้ ดีต่อร่างกายของคุณ และการฝึ กฝนด้วยบอดีเ้ วทนี ้ คุณสามารถฟื ้ นฟูสขุ ภาพโดยรวมของคุณ
และอีกทัง้ ยังป้องกันไม่ให้เกิดอาการเจ็บป่ วย และโรคภัยต่าง ๆ อีกด้วย
ความเข้าใจในทักษะทีจ่ าเป็ น
ก่ อ นที่ จ ะเริ่ ม มองหาว่ า เทคนิ ค การฝึ กฝนด้ ว ยบอดี ้เ ว ทแบบไหนที่ ดี ท่ี สุ ด
มัน จ าเป็ น มากที่ คุณ ต้อ งเข้า ใจวิ ธี ก ารเล่น เสี ย ก่ อ น มี ทั้ง ทัก ษะเฉพาะที่ จ าเป็ น และมี คุณ ค่า
ทักษะเหล่านี ้ ขึน้ อยู่กบั เป้าหมายของการออกกาลังกายที่คณ
ุ ต้องการ ทักษะต่างๆต้องตัง้ ไว้ให้เป็ น
เป้าหมายในการฝึ กฝน ดังนัน้ รายละเอียดต่างๆเหล่านี ้ คือ ทักษะสาคัญของการเล่นฟุตบอล
ที่ คุ ณ ต้อ งดู ว่ า ทั ก ษะที่ จ าเป็ นที่ คิ ด ว่ า คุ ณ มี และต้อ งฝึ กฝนต่ อ ไป ความเร็ ว
ความคล่องตัว และรวดเร็ว การตอบสนอง ความว่องไว ความอดทนและทนทาน การทรงตัว
ความยืดหยุ่น ความแข็งแรงและการมีพลัง การพร้อมลุยและสู้ ความสามารถในการบุกปะทะและ
ถูกปะทะ การเลีย้ งลูกฟุตบอลได้อย่างคล่องแคล่ว การเข้าใจในเกมส์การแข่งขัน ข้อเท้าที่แข็งแรง
ดัง นั้น ทัก ษะใดที่ คุณ มี พ ร้อ มแล้ว และทัก ษะใดที่ คุณ ต้อ งพัฒ นา แต่ ล ะทัก ษะ
สามารถพัฒนาและสร้างได้ผา่ นการฝึ กฝนด้วยบอดีเ้ วท ตามวิธีการต่าง ๆ นี ้
ความเร็ว / ความคล่องตัว และรวดเร็ว / การตอบสนอง / ความว่องไว
ในขณะที่ เล่นฟุตบอล ต้องรวดเร็ว ว่องไว และหลบหลีกได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
หากคุณเล่น อยู่ในกองกลาง หรือ กองหน้า มี การออกกาลัง กายผ่านการฝึ กฝนด้วยบอดีเ้ วทที่
ช่วยเพิ่มความเร็ว การฝึ กวิ่งเร็วระยะสัน้ (Sprint) และการเดิน (Footwork) เป็ นการออกกาลังกาย
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ที่ ดีท่ี สามารถท าได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ใช้เวลา 15 นาที ในแต่ละเซต จะช่ วยเพิ่มสมรรถภาพ
ในด้า นนี ้ และในขณะที่ ฝึก สามารถเพิ่มการฝึ กทักษะด้วยการใช้ลูกฟุต บอล เพื่ อตั้ง เป้าหมาย
ในการฝึ กฝนด้วย
การทรงตัว / ความยืดหยุน่
การได้รบั บาดเจ็บค่อนข้างบ่อย และต้องการลดโอกาสที่จะต้องบาดเจ็บ จาเป็ นต้อง
ฝึ กการทรงตัว และความยืดหยุ่น การฝึ กการทรงตัวช่วยเรื่องการควบคุมร่างกายทุกส่วน มีรา่ งกาย
ที่ดีขนึ ้ และจะรูว้ า่ เท้าอยูต่ รงไหน เมื่อรูต้ าแหน่งเท้า จะสามารถรูว้ ิธีปอ้ งกันตัวเองเมื่อล้มได้ การฝึ ก
ความยืดหยุ่น เส้นเอ็นและเอ็นข้อต่อ จะแข็งแรงขึน้ และกระฉับกระเฉง ยืดหยุ่นมากขึน้ ซึ่งจะช่วย
ลดโอกาสของการบาดเจ็บได้
สรุ ปได้ว่า การฝึ กด้วยบอดีเ้ วทนี ้ สามารถฟื ้ นฟูสุขภาพโดยรวม และป้องกันไม่ให้เกิด
อาการเจ็บป่ วย และโรคภัยต่าง ๆได้ นอกจากนีย้ งั ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกาย และในขณะที่ฝึก
สามารถเพิ่มการฝึ กทักษะด้วยการใช้ลกู ฟุตบอล เพื่อตัง้ เป้าหมายในการฝึ กฝนด้วย
6. รายงานการวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง
6.1 งานวิจัยในต่างประเทศ
Aguiar, Botelho, Peñas, Maças, และ Sampaio (2012) มากกว่าหลายปี ท่ีผ่านมา
มีงานวิจยั มากมายที่เกี่ยวกับกระบวนการฝึ กฝนด้านกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะเพื่ อเพิ่มความแข็งแรง
จากผลของเกมสนามเล็ก (Small-sided game) การเพิ่มขึน้ ของงานวิจยั ในหัวข้อนีเ้ กิดขึน้ พร้อม
กับการเพิ่มขึน้ ของความนิยมในเรื่องของฟุตบอลซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึ กฝนผูเ้ ล่นให้สามารถรับมือ
กับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ในการแข่งขันฟุตบอล การให้เวลาที่จากัดเหมาะสมต่อการฝึ กความแข็งแรง
ในกี ฬาฟุตบอล ประสิทธิ ภาพของเกมสนามเล็กในฐานะเป็ นการจาลองสภาพที่จาเป็ นต้องใช้
เพื่ อ ให้ผู้เ ล่ น ได้แ ข่ ง ขัน ในระดับ ที่ สู ง ขึ น้ งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ได้แ สดงให้เ ห็ น ว่ า การตอบสนอง
ด้า นกายภาพ เช่ น อัต ราการเต้น ของหัว ใจ ความเข้ม ข้น ของเลื อ ด และอัต ราความหนัก ของ
การออกกาลังกาย ความจาเป็ นของทักษะด้านเทคนิคและกลยุทธ์ สามารถปรับเปลี่ยนระหว่างเกม
ด้ว ยปั จ จั ย อื่ น ๆ เช่ น จ านวนผู้เ ล่ น ขนาดของสนาม กฎกติ ก า และการกระตุ้น จากโค้ช
อย่างไรก็ตามหากขาดความเข้มข้นในการออกแบบการฝึ ก small-sided game, ความแข็งแรงของ
ผูเ้ ล่น, อายุ, ระดับการกระตุน้ จากโค้ช และกฎกติกาแล้ว เป็ นเรือ่ งที่ยากที่จะหาข้อสรุปที่แม่นยาต่อ
ผลที่ จะเกิ ดต่อปั จจัย ต่า ง ๆ ได้ ใน small-sided game ผูเ้ ล่น จะได้เจอสถานการณ์ท่ี ค ล้า ยกัน
ซึ่งทาให้เกมนัน้ เกิดการแข่งขัน และด้วยเหตุนี ้ การใช้วิธีการฝึ กโดยใช้เกมได้ทาให้ small-sided
game เป็ นวิธีการที่เป็ นที่นิยมในการพัฒนาการสร้างความแข็งแรงของร่างกายโดยเฉพาะให้กบั
นักกีฬาฟุตบอล แม้ว่าความนิยมใน small-sided game นัน้ จะเพิ่มขึน้ โครงงานวิจยั ไม่มากนักที่
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ทดสอบให้เห็นว่า ความเข้มข้นของการฝึ กโดยใช้ small-sided game ถูกปรับเปลี่ยนตามความ
เหมาะสม งานวิจยั มุ่งเน้นไปที่การประเมินด้านกายภาพ การตอบสนองด้านเทคนิคและกลยุทธ์
ของนักกี ฬาเกิ ดขึน้ จากจานวนผูเ้ ล่น ขนาดของสนาม การทาประตูและเสียประตู การกระตุน้
ก าลั ง ใจของโค้ช และกฎกติ ก า โดยโค้ช สามารถจั ด การปรับ เปลี่ ย นผลของการฝึ ก แบบ
small-sided game ให้เหมาะสมกับผูเ้ ล่นได้ และด้วยปั จจัยต่าง ๆ ที่เป็ นอุปสรรคต่อความแม่นยา
ในการวัดประสิทธิ ภาพที่ แม่นยา ข้อจากัดต่าง ๆ นี ท้ าให้การจัดการด้วยsmall sided game นี ้
จาเป็ นต้องศึกษาอีกมาก การใช้สภาพที่เป็ นมาตรฐานใน การศึกษาเรื่องนี ้ จะสร้างความเข้าใจได้
ดีขนึ ้ ตามปั จจัยเฉพาะด้านนั่นเอง
Filipe Clememte, Micael S. Couceiro, Fernando M. L. Martins, แ ล ะ Rui
Mendes (2012) ได้ศึกษาความจาเพาะของการฝึ กฝนกีฬาแบบที่เล่นเป็ นกลุ่ม มีการปรับเปลี่ยน
ตามรู ป แบบโดยธรรมชาติ ข องกี ฬ า ในจุ ด นี ้ โค้ช ต้อ งใช้ก ารออกก าลัง กายในรู ป แบบเกมส์
ซึง่ ออกแบบตามการเล่นแบบสนามเล็ก ในการฝึ กกีฬาฟุตบอล ซึง่ การออกกาลังกายรูปแบบนีช้ ่วย
กระตุน้ การรับรู ต้ ่าง ๆ ตามคาแนะนาจากโค้ชได้ งานวิจัยฉบับนีไ้ ด้วิเคราะห์ความสัมพัน ธ์ของ
การออกก าลั ง กายรู ปแบบนี ้ โดยดู ค วามเหมาะสมของการออกก าลั ง กายดั ง กล่ า ว
ตามความต้องการของผูเ้ ล่น ข้อจากัดของรู ปแบบการฝึ ก เช่น ขนาดของพืน้ ที่สนาม จานวนผูเ้ ล่น
ในการออกกาลังกาย หรือ วัตถุประสงค์ของรุ ปแบบการฝึ ก แสดงให้เห็นผลต่อด้านเทคนิคและ
ด้านกายภาพของผูเ้ ล่น ดัง นั้น วิจัยฉบับนี ้ จะทดสอบผ่านงานวิจั ยอื่ น ผลลัพธ์ท่ี มีต่อข้อจากัด
ในรูปแบบการฝึ ก เพื่อเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ของการเล่นฟุตบอลแบบสนามเล็ก
Anthony N. Turner และ Perry F. Stewart (2014) ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับกีฬาฟุตบอลว่า
มี ลัก ษณะพิเศษคือ ใช้พ ลังมากและเล่นเป็ นจังหวะ เป็ น กี ฬาประเภทที มที่ มีการปะทะซึ่งต้อง
การประสิทธิ ภาพทางกายภาพและสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้การแข่งขันประสบความสาเร็จ
นอกจากนีท้ ักษะด้านเทคนิคและกลยุทธ์ท่ีจาเป็ นต้องมีความอย่างมาก นักกีฬาฟุตบอลยังต้อง
พัฒนาและฝึ กฝนระดับความสามารถในการฝึ กแอโรบิก แอนแอโรบิก ความเร็ว ความคล่องตัว
ความแข็งแรง และพละกาลัง สิ่งต่าง ๆ เหล่านีจ้ ะได้รบั การพัฒนาผ่านการออกกาลังกายแบบหนัก
และเบาสลับ กัน ไป ในช่ ว งระยะเวลาหนึ่ง ตามที่ ก าหนดไว้ (High Intensity Interval Training:
HIIT) , การฝึ ก แบบสนามเล็ ก (Small-sided Game), การวิ่ ง เร็ ว ระยะสั้ น การวิ่ ง เร็ ว การฝึ ก
ความคล่องแคล่วว่องไว และความแข็งแรง รวมถึงการฝึ กออกแรงในยิม โค้ชฟุตบอลและโค้ชที่ช่วย
ฝึ กด้านกายภาพต้องทางานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมการฝึ กนัน้ มีประสิทธิภาพจริง
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Jamel Halouani, Hamdi Chtourou, Tim Gabbett, Anis Chaouachi, และ Karim
Chamari (2014) ฉบับที่ 28 ครัง้ ที่ 12 หน้า 3594 – 3618 ปี 2014 เรื่อง การเล่นแบบสนามเล็ก
(Small-sided games (SSGs)) รวมถึงเรื่องทักษะ การเคลื่อนที่ตามเฉพาะกีฬา ให้มีประสิทธิภาพ
เต็ ม ที่ เพื่ อ ช่ ว ยปรับ เปลี่ ย นท่ า ทาง ถูก น ามาประกอบเพิ่ ม ให้กับ สภาพแวดล้อ มโดยรวมของ
กี ฬาชนิดนั้นมีประสิทธิ ภาพ การเล่นแบบสนามเล็ก จะกากับโดยโค้ชตามหลักการเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สู ง สุด ในการฝึ ก ฝนในการฝึ ก ฝนจะจ าลองรู ป แบบการเคลื่ อ นที่ แ บบเฉพาะ และ
ความต้องการด้านสรีระวิทยาการกี ฬา ปั จจุบันนี ้มีขอ้ มูลเพียงเล็กน้อยที่ เกี่ ยวข้องว่า การเล่น
แบบสนามเล็ ก จะช่ ว ยพัฒ นาความสามารถ ทัก ษะด้า นกลยุท ธ และวิ ธี ก ารในที ม เพราะ
การปรับเปลี่ยนจานวนผูเ้ ล่น ขนาดของสนาม การเสริมแรงกาลังใจจากโค้ช และการออกกาลัง
เกมเหล่านัน้ จึงเป็ นประโยชน์ในด้านกายภาพสาหรับนักกีฬาที่มีระดับความพร้อมของร่างกายสูง
ตัวอย่างเช่น การฝึ กแบบสนามเล็กในกีฬาฟุตบอลจานวน 3 คน มีแรงมากขึน้ จากการฝึ กระยะทาง
วิ่ ง โดยรวม การเดิ น และวิ่ ง เบา ๆ น้อ ยลง อั ต ราการเต้น ของหั ว ใจที่ สู ง ขึ น้ การเข้า ปะทะ
ในเกม การเลีย้ งลูก ฟุตบอล ความพยายามในการทาประตู และส่งลูก ฟุตบอลที่ ดีขึน้ มากกว่า
การฝึ กสนามเล็กจานวน 5 คน เมื่อจานวนผูเ้ ล่นที่คงที่ และพืน้ ที่เล่นที่ใหญ่กว่าช่วยเพิ่มพละกาลัง
ของการเล่น แบบสนามเล็ก ในพื น้ ที่ สนามที่ เล็กกว่า นั้น มี ผลที่ ออกมาตรงข้ามกัน และยัง เป็ น
การแสดงให้เห็นว่า การใช้แรงระหว่างฝึ กนัน้ เทียบเท่ากับการเล่นวอลเลย์บอลและแบดมินตัน
แต่นอ้ ยกว่าแรงที่ใช้เล่นบาสเกตบอล
Sannicandro Italo และ Cofano G (2017) พบว่ า เกมสนามเล็ ก มี ค วามนิ ย ม
แพร่ห ลายในการออกก าลัง กายเพื่ อ ฝึ ก ส าหรับ กี ฬ าฟุ ต บอลทั้ง ต่ อ สภาพทางกายภาพและ
ความสามารถทางเทคนิค โดยได้วางรูปแบบการฝึ กฝนตามจานวนผูฝ้ ึ กที่มีผลต่อทักษะทางเทคนิค
และพบว่าการฝึ กแบบ 3 ต่อ 3 มีประสิทธิภาพในการฝึ กเพิ่มความคงทนสูงสุด
Carlos Fernández- Espínola, Manuel Tomás Abad Robles, แ ล ะ Francisco
Javier Giménez Fuentes-Guerra (2020) ได้วิเคราะห์และอธิ บายระเบียบวิธีการฝึ กเกมสนาม
เล็กที่นามาใช้ฝึกนักกี ฬาฟุตบอลให้กับทีมนักกีฬารุ ่นเยาว์ว่าการลดจานวนผูฝ้ ึ กและขนาดของ
สนามช่วยเพิ่มจานวนการจับบอลและจานวนครัง้ ที่ได้ใช้เทคนิคในการเล่นเพราะเกี่ ยวข้องกับ
การฝึ กสอนเทคนิคและกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Gonet DT, Bezerra LO, Reis MAM, แ ล ะ Vasconcellos FVA ( 2 0 2 0 ) ไ ด้
เปรียบเทียบกลยุทธ์และเทคนิคและสังเกตการณ์ออกแรงระหว่างเกม โดยวัดจากความเร็วใน
การส่ง บอลว่า สัม พัน ธ์กับ การได้บ อล การส่ง บอล และการท าประตูใ นการฝึ ก เกมสนามเล็ก
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โดยเปรียบเทียบการใช้เทคนิคและผลทางกายภาพของผูเ้ ล่นในเกมสนามเล็กที่ถูกแบ่งออกเป็ น
กลุ่มเล็กๆ 1 ถึง 2 กลุ่ม ซึ่งผลทางกายภาพปรากฎว่า มีการออกแรงเท่ากันแต่มีประสิทธิ ภาพ
ในด้านอื่นที่ต่างกัน ซึ่งครู ผฝู้ ึ กซ้อมต้องเลือกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลทัง้ ทางเทคนิคและกล
ยุทธ์มีประสิทธิภาพตามจุดประสงค์ของรูปแบบการฝึ ก
6.2 งานวิจัยในประเทศ
บุญร่วม แท่นสูงเนิน (2546) ศึกษาผลของการฝึ กด้วยวิธีซ่งึ ใช้รา่ งกายเป็ นแรงต้านที่
มีต่อความแข็งแรงของความอดทนของกล้ามเนือ้ โดยกลุ่มตัวอย่างมาจากการเลือกแบบเจาะจง
จานวน 60 คน เป็ นนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 3 โรงเรียนบุญรารักษ์ โดยแบ่งเป็ น 2กลุ่มคือ
กลุ่มที่ ได้รบั การฝึ กและกลุ่มที่ ไม่ได้รบั การฝึ ก จานวนกลุ่มละ 30 คน นาค่าความแข็งแรงและ
ความอดทนไปวิ เ คราะห์ห าค่ า เฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และทดสอบค่ า ที เ ทส (T-test)
ผลการวิจยั พบว่าทัง้ กลุ่มควบคุมและกลุม่ ทดลองมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาหลังจากการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 ทัง้ นีก้ ลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองมี ความแข็ง แรงของกล้ามเนื อ้ หลัง หลัง จากการฝึ ก ในสัปดาห์ท่ี 2 ไม่แตกต่างกัน
แต่หลังจากการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 โดยกลุม่
ทดลองมี ค วามแข็ ง แรงและความอดทนของกล้า มเนื อ้ ท้อ งเพิ่ม ขึน้ อย่างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ.05 และกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีความแข็งแรงและความอดทนของกล้า มเนือ้ แขน
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
พวงผกา มนตรี (2550) ได้ศกึ ษาผลการฝึ กโดยใช้แรงต้านจากนา้ หนักตัวที่มีตอ่ ความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ และความเร็ว โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็ นนักกีฬาเนตบอลของ
โรงเรีย นนนทรีวิ ท ยาจ านวน 20 คนแบ่ง เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ม ละ 10 คน คื อ กลุ่ม ที่ ท าการฝึ กด้วย
โปรแกรมการฝึ กโดยใช้นา้ หนักตัวเป็ นแรงต้าน และกลุ่มควบคุม โดยทดสอบความแข็งแรงของ
กล้า มเนื อ้ ขา แขน หน้า ท้อ งและความเร็ว ก่ อ นและหลัง การฝึ ก ในสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 โดยวัด
ความแข็งแรงจากแรงเหยียดขา งอแขน ห้อยตัว ลุก-นั่ง 30 วินาที และวิ่ง 50 เมตร ผลที่ได้พบว่ามี
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาแขนและหน้าท้องเพิ่มขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ. 05
วันเฉลิม โตทอง (2557) ได้ทาการศึกษา และเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการอบอุ่น
ร่างกายโดยใช้เกมสนามเล็ก ซึ่ง มีขนาดของสนามแตกต่างกัน ต่อความสามารถในการวิ่งด้วย
ความเร็วสูงสุดแบบซา้ ในนักกีฬาฟุตบอล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬาฟุตบอลชาย อายุระหว่าง
21 - 27 ปี ของทีมประจวบคีรขี นั ธ์เอฟซี 10 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างจาเป็ นต้องอบอุ่นร่างกาย โดยใช้
เกมสนามเล็กซึง่ มีขนาดสนามแตกต่างกัน 3 ขนาด คือ 20 x 28 เมตร 25 x 35 เมตร และ 30 x 42
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ผลจากการวิ จัย พบว่ า ขณะที่ อ บอุ่ น ร่า งกายด้ว ยเกมสนามเล็ ก แล้ว จะเกิ ด
การตอบสนองของอัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ ร้อยละ 76 ร้อยละ 78 และ ร้อยละ 82 ของอัตรา
การเต้นสูงสุดของหัวใจ ตามลาดับ และเมื่อทาการทดสอบความสามารถด้านความเร็วสูงสุดแบบ
Repeated-shutte-sprint Ability (Rssa) หลัง จากการอบอุ่น ร่า งกาย พบว่ า ค่ า Rssa percent
pecrement (Rssabest) ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการอบอุ่นร่างกาย ด้วยเกมสนามเล็ก
ด้ว ยขนาดสนาม 30 x 42 เมตร ท าให้ ค่ า Rssa mean Time (Rssamean) และRssa percent
devement (Rssadec) สู ง มากกว่ า ขนาดสนามแบบ 25 x 35 เมตร และขนาด 20x 28 เมตร
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แต่กลับไม่พบความแตกต่างกัน ระหว่างขนาดสนาม 20x 28
เมตร กับขนาด 25 x 35 เมตร
ปกรณ์ ฉู ต รสู ง เนิ น , นิ ร อมลี มะกาเจ, และ ราตรี เรื อ งไทย (2557) ได้ วิ จั ย
ผลการตอบสนองทางสรี ร วิ ท ยาและทัก ษะที่ ใ ช้ข ณะฝึ ก เกมสนามเล็ ก รู ป แบบที่ แ ตกต่า งกัน
ในนักกีฬาฟุตซอล ในนักกีฬาฟุตซอลทีมชายโรงเรียนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ 12 คน อายุ 13 - 15 ปี
จานวน 4 กลุม่ ๆละ 3 คน โดยทุกกลุม่ ต้องฝึ กรูปแบบเกมสนามเล็กแบบที่ไม่ใช้ผรู้ กั ษาประตู แบบที่
ใช้ผรู้ กั ษาประตู และแบบที่ใช้ประตูขนาดเล็ก เพื่อทาการบันทึกผลการตอบสนองทางสรีรวิทยา
กล่าวคือ อัตราการเต้นของหัวใจ ความเข้มข้นของแลตเทสในเลือด และทักษะที่ใช้ คือ การผ่าน
บอลสาเร็จ การรับบอล การเลีย้ งบอล การแย่งบอล เล่นแบบ 1 จังหวะ และเล่นแบบ 2 จังหวะ โดย
วิเคราะห์คา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน รูปแบบการทดลองวัต
ซา้ แบบทางเดียว และทาการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูด่ ว้ ยวิธีของ Tukey
ผลการวิจยั พบว่า อัตราการเต้นของหัวใจ ในการผ่านบอลสาเร็จและการเล่นบอล
1 จังหวะ การฝึ กเกมสนามเล็กแบบที่ไม่ใช้ผรู้ กั ษาประตู มีค่าเฉลี่ยที่สงู กว่าแบบที่ใช้ผรู้ กั ษาประตู
และแบบที่ใช้ประตูสนามเล็ก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนความเข้มข้นของแลตเทต
ในเลือด ในการฝึ กเกมสนามเล็กแบบที่ไม่ใช้ผูร้ กั ษาประตูและที่ใช้ผรู้ กั ษาประตู มีค่าเฉลี่ยที่ได้สงู
กว่าการฝึ กแบบที่ใช้ประตูขนาดเล็กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนการรับบอลและการ
เล่น 2 จังหวะ การฝึ ก เกมสนามเล็ก แบบที่ใช้ผูร้ กั ษาประตูมีค่า ที่ได้ต่ากว่าการฝึ กเกมสนามเล็ก
แ บ บ ที่ ไ ม่ ใ ช้ ผู้ ร ั ก ษ า ป ร ะ ตู แ ล ะ ที่ ใ ช้ ป ร ะ ตู ข น า ด เ ล็ ก อ ย่ า ง มี นั ย ส า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ
ที่ระดับ .05
ชูพงศ์ จันทร์อรุ ณ และ ชุมพล ปานเกตุ (2559) ได้ศึกษาเรื่องผลของการฝึ กความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการเตะลูกฟุตบอลของนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนวัง
ข่อยพิทยา พบว่า ก่อนและหลังการทดลองในสัปดาห์ท่ี 4 มีความสามารถในการเตะลูกบอล
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หลังจากได้รบั การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ส่วนขาตามตารางการฝึ กสัป ดาห์ละ 2 วัน แต่
หลังจากการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 พบว่ากลุม่ ทดลองมีความสามารถมากกว่าและแม่นยามากขึน้
อนุศกั ดิ์ สุคง และคนอื่น ๆ (2559) ได้ทาการศึกษาปั จจัยด้านสมรรถภาพทางกาย
ที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึก ษาครั้ง นี ้ นิ สิ ต ชายหลัก สูต รการศึก ษาบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพลศึก ษา คณะพลศึก ษา
มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริน ทรวิ โ รฒ การศึก ษา 2559 เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย เป็ น แบบทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย และแบบทดสอบทัก ษะฟุ ต บอลวิ เ คราะห์ข ้อ มูล โดยการหา ค่ า เฉลี่ ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะการเลีย้ งลูกฟุตบอลของ
นิ สิ ต คณะพลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ . 05
มี 5 ปั จจัย โดยเรียงลาดับจากปั จจัยที่สง่ ผลมากที่สดุ ไปหาน้อยที่สดุ ได้แก่ ความคล่องแคล่ว (X8)
ความแข็งแรงของกล้ามเนื อ้ (X2) ความเร็ว (X7) การทรงตัว (X10) และการการประสานสัมพันธ์
(X9) ซึ่งปั จจัยทัง้ 5 นีส้ ามารถร่วมกันทานายทักษะการเลีย้ งลูกฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 84.10
2. ปั จจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะการควบคุมลูกฟุตบอลของ
นิ สิ ต คณะพลศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ . 05
มี 4 ปั จจัยโดยเรียงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สดุ ไปหาน้อยที่สดุ ได้แก่ ความคล่องแคล่ว (X8)
การประสานสัมพันธ์ (X9) ความเร็ว (X7) และการทรงตัว (X10) ซึ่งปั จจัยทัง้ 4 นีส้ ามารถร่วมกัน
ท านายทัก ษะการควบคุมลูก ฟุตบอลของนิ สิตคณะพลศึกษา มหาวิท ยาลัยศรีน คริน ทรวิโรฒ
ได้รอ้ ยละ 53.30
3. ปั จ จัย ด้า นสมรรถภาพทางกายที่ มี ผ ลต่อ ทัก ษะการส่ง และการรับ ลูก
ฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ
.05 มี 4 ปั จจัยโดยเรียงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สดุ ไปหาน้อยที่สดุ ได้แก่ การการประสาน
สัมพันธ์ (X9) การทรงตัว (X10) ความเร็ว (X7) และความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (X2) ซึ่งปั จจัย
ทั้ง 4 นี ้ส ามารถร่ว มกัน ท านายทัก ษะการส่ ง และการรับ ลูก ฟุต บอลของนิ สิ ต คณะพลศึก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 50.30
4. ปั จ จัย ด้า นสมรรถภาพทางกายที่ มี ผ ลต่อ ทัก ษะการยิ ง ประตูข องนิ สิ ต
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 3 ปั จจัย
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โดยเรียงลาดับจากปั จจัยที่ ส่งผลมากที่ สุดไปหาน้อยที่ สุด ได้แก่ พลัง (X5) ความแข็งแรงของ
กล้ามเนื อ้ (X2) และความเร็ว (X7) ซึ่งปั จจัยทั้ง 3 นี ส้ ามารถร่วมกันทานายทักษะการควบคุม
ลูกฟุตบอลของนิสติ คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 49.20
5. ปั จจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะการส่งบอลยาวของนิสิต
คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 5 ปั จจัย
โดยเรียงลาดับจากปั จจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ การการประสานสัมพันธ์ (X9)
พลั ง (X5) ความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื ้ อ ( X2) การทรงตั ว (X10) และความเร็ ว ( X7)
ซึ่ง ปั จ จัย ทั้ง 5 นี ้ส ามารถร่ว มกัน ท านายทัก ษะการเลี ย้ งลูก ฟุ ต บอลของนิ สิ ต คณะพลศึก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ 52.20
นฤชล อรชร (2560) ได้ศึ ก ษาผลของโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ที่ มี ต่ อ
ความสามารถการรับและส่งลูกฟุตบอลและเปรียบเทียบกับผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ที่ มีต่อความสามารถการรับและส่ง ลูกฟุตบอลระหว่างก่อนและหลัง การทดลอง ของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้น จานวน 20คน
ผลการวิจยั พบว่า
1) กลุ่มทดลองที่มีความสามารถในการรับและส่ง บอลกระทบผนัง แบบจับคู่
และแบบเคลื่อนที่ระยะ 4 เมตร ในเวลา1 นาทีดีกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
2) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่ง บอลกระทบผนัง ระยะ
4 เมตร ใน1 นาที ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ช่วงก่อนการทดลองไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3) ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งบอลแบบจับคูแ่ ละแบบ
เคลื่อนที่ระยะ 4 เมตร ในเวลา1 นาที ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนการทดลองแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
4) ผลการเปรี ย บเที ย บความสามารถในการรับ และส่ ง บอลกระทบผนัง
แบบจับ คู่ และแบบเคลื่ อ นที่ ระยะ 4 เมตร ในเวลา1 นาที ของกลุ่ม ทดลองและกลุ่มควบคุม
หลังจากการทดลองไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
กฤษฏ์ ศรีรุ่งเรืองขัย , นิรอมลี มะกาเจ, พรพล พิมพาพร, และ ราตรี เรืองไทย (2561,
ธันวาคม) ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการตอบสนองทางสรีรวิทยา ปริมาณการเคลื่อนที่และ
ทักษะที่ใช้ขณะฝึ กซ้อม (การรับ – ส่ง เลีย้ ง โหม่ง และยิงประตู) เกมสนามเล็กระหว่างการใช้
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ลูกบอลจานวน 1 ใบ กับการใช้ลกู บอลจานสน 2 ใบ กลุม่ ตัวอย่าง คือนักกีฬาฟุตบอล อายุระหว่าง
18 – 22 ปี จากทีมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสนจานวน 16 คน แบ่งผูเ้ ล่นข้าง
ละ 8 คน มีผรู้ กั ษาประตูขา้ งละ 1 คนทาการฝึ กเกมสนามเล็กขนาด 45 x 60 เมตร จากผลการวิจยั
พบว่า ระดับความหนักของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ในขณะฝึ กเกมสนามเล็กด้วยบอล 2 ใบ มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าการฝึ กเกมสนามเล็ก ด้วยบอล 1 ใบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในขณะ
ที่ ร ะยะทางทั้ ง หมดที่ เ คลื่ อ นที่ ก ารฝึ ก เกมสนามเล็ ก ด้ว ยบอล 2 ใบ มี ค่ า เฉลี่ ย ที่ น ้อ ยกว่ า
การฝึ กเกมสนามเล็กด้วยบอล 1 ใบ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนทักษะที่ใช้ในขณะ
ฝึ ก เกมสนามเล็ ก ด้ว ยบอลทั้ง 2 รู ป แบบ มี สัด ส่ ว นที่ ไ ม่ แ ตกต่ า งกัน ทางนัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี
ระดับ .05 แต่จานวนทักษะที่ใช้ในการฝึ กโดยใช้ลกู บอล 2 ใบมีความต่างของจานวนครัง้ มากกว่า
การฝึ กโดยใช้ลกู บอล 1 ใบ ดังนัน้ งานวิจยั นีส้ ามารถนารู ปแบบการฝึ กเกมสนามเล็กมาประยุกต์
พัฒนาสมรรถภาพและทักษะในกีฬาฟุตบอลได้
ปกรณ์ ฉูตรสูงเนิน, พรชัย ลีนอ้ ย, และ สุเมธ แก้วแพรก (พฤษภาคม - สิงหาคม 2562)
กล่าวถึงเกมสนามเล็กว่า เป็ นหนึ่งทางเลือกของการฝึ กซ้อมกีฬาฟุตบอล เพื่อฝึ กความอดทนชนิดที่
ใช้ออกซิเจนที่เหมาะสมกับกีฬาฟุตบอล ในรู ปแบบบต่างๆ เพื่ อปรับสภาพร่างกายในช่วงแรกของ
การฝึ กซ้อมในรูแปบบที่เหมาะสม เพื่อคงสภาพของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ที่ผฝู้ ึ กซ้อม
ต้องนาไปปรับใช้ให้กบั นักกีฬาตามความเหมาะสม
จากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา งานวิจยั ในต่างประเทศ และงานวิจยั ในประเทศ
พบว่า การรับและส่งบอลเป็ นทักษะพืน้ ฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ใช้ตอ่ ยอดไปสูท่ กั ษะอื่น ๆ ใน
การเล่นของแต่ละบุคคลไปจนถึงทีม กล่าวคือการรับและการส่งลูก บอลช่วยทาให้ผเู้ ล่นสามารถ
ครอบครองลูก บอลในขณะที่ ที ม อยู่ใ นสถานการณ์ทั้ง เกมรุ ก และเกมรับ ได้ และเพื่ อ ให้เ กิ ด
การพัฒนาของผูเ้ ล่นและทีม การเล่นเกมสนามเล็กจึงควรนามาสร้างเป็ นโปรแกรมแบบฝึ กเพื่อฝึ ก
การรับและส่งลูกบอล เนื่องจากเป็ นการย่อขนาดของสนามให้เล็กลงมาเพื่อจาลองเหตุการณ์จริง
ในการแข่งขัน สามารถช่วยให้ผเู้ ล่นคุน้ เคยกับสถานการณ์ท่ีตอ้ งเจอในการแข่งขันจริงมากขึน้ และ
สิ่งสาคัญที่ จะช่วยให้เกิ ดการพัฒนาได้ดีขึน้ จากการฝึ กเกมสนามเล็ก คือ การเพิ่มสมรรถภาพ
ทางกายให้กบั นักกีฬาทุกคน ซึ่งควรปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอต่อเนื่อง เพราะสมรรถภาพร่างกายนัน้
คือสิ่งสาคัญต่อนักกีฬามาก ในการวิจยั ครัง้ นี จ้ ึงได้เน้นความแข็งแรงของส่วนกล้ามเนือ้ ขาเพราะ
กล้า มเนื อ้ ขาเป็ น อวัย วะส่ว นที่ ใ ช้ใ นการเล่น กี ฬ าฟุต บอลเป็ น ส าคัญ ในการสัม ผัส ลูก บอลทั้ง
การออกแรงในการรับและส่งลูกฟุตบอลเป็ นหลัก ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะสร้างโปรแกรมฝึ กเกม
สนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีผลต่อความสามารถในการรับและส่ง
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ลูกฟุตบอล เพื่อได้โปรแกรมที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการรับและส่ง
ลูก ฟุต บอลได้ดี ขึน้ ซึ่ง จะเป็ น ประโยชน์ต่อ ผู้เ รีย น นัก กี ฬ าฟุต บอล ครู ผู้ฝึ ก สอน ได้ต รงตาม
วัตถุประสงค์ท่ีจะต้องการพัฒนาทักษะฟุตบอลมากที่สดุ
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ย เชิ ง กึ่ ง ทดลอง (Quasi Experimental Research) ครั้ง นี ้เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของ
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถ
ในการรับ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล ของนัก เรี ย นวิ ช าเพิ่ ม เติ ม ฟุ ต บอล โรงเรี ย นเตรี ย มอุด มศึ ก ษา
จานวน 30 คน มีขนั้ ตอนวิธีดาเนินการวิจยั ตามขัน้ ตอนตังนี ้
1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2.เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
3.การสร้างและหาคุณภาพเครือ่ งมือ
4.การดาเนินการทดลอง
5.การเก็บรวบรวมข้อมูล
6.การจัดกระทาและวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชายที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 คน ปี การศึกษา 2562
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชายที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 30 คน ปี การศึกษา 2562 ซึง่ ได้กลุม่
ตัว อย่า งโดยการเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Selection) ใช้วิ ธี ก ารแบ่ง กลุ่มโดยเรียงลาดับ
จากคะแนนน้อยไปมาก จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการรับและส่ง ลูก
ฟุตบอล แล้วแบ่งกลุม่ แบบจับคู่ (Matching Group) โดยการแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้ กลุม่ ทดลอง
ที่ 1 จานวน 15 คน ฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และกลุม่ ทดลองที่ 2 จานวน 15 คน ฝึ ก
ด้ ว ยโปรแกรมกา รฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ การฝึ กความแข็ ง แรงของกล้ า มเนื ้ อ ขา
(ดังแสดงตามแผนภาพต่อไปนี)้
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กลุม่ ทดลองที่ 1
1
4
5
“
“
25
28
29

กลุม่ ทดลองที่ 2
2
3
6
“
“
26
27
30

2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
2.1 โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
2.2 โปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
2.3 แบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
3. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 โปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ร่ว มกับ การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขา
ในกีฬาฟุตบอล มีขนั้ ตอนดังนี ้
3.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทักษะการรับและส่งลูกฟุตบอล
3.1.2 ศึ ก ษาข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ การฝึ ก เกมสนามเล็ ก การฝึ ก ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนือ้ ขา ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมจากการค้นคว้าจากหนังสือและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1.3 จัดทาโปรแกรมการฝึ ก
3.1.3.1 โปรแกรมฝึ ก เกมสนามเล็ ก จ านวน 8 สัป ดาห์ สัป ดาห์ล ะ 3 ครั้ง
ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง
3.1.3.2 โปรแกรมฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
จานวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
3.1.4 การตรวจสอบคุณ ภาพของโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ก ร่ว มกับ การฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา โดยหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) ด้วยการหาดัชนี
ความสอดคล้อง (IOC) มีขนั้ ตอนดังนี ้
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3.1.4.1 น าโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ร่ว มกับ การฝึ ก ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนือ้ ขาที่ผวู้ ิจยั พัฒนาขึน้ ไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
3.1.4.2 ก าหนดผู้เ ชี่ ย วชาญในการตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง พิ นิ จ และ
ความเหมาะสมของโปรแกรม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเข้า (Inclusion Criteria) ดังนี ้
3.1.4.2.1 เป็ นผู้ ท่ี ก ารศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท สาขาพลศึ ก ษา หรื อ
มีวิทยฐานะชานาญการพิเศษ (คศ.3)
3.1.4.2.2 เป็ นผูม้ ีประสบการณ์ดา้ นการสอนพลศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับกีฬา
ฟุตบอลอย่างน้อย 5 ปี
3.1.4.3 น าโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ร่ว มกับ การฝึ ก ความแข็ ง แรงของ
กล้ามเนือ้ ขาที่แก้ไขไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจและความเหมาะสมพบว่า
ได้คา่ IOC เท่ากับ .80 – 1.00 แสดงว่าผ่านเกณฑ์สามารถนาไปใช้ได้
3.1.4.4 นาโปรแกรมการฝึ ก ทัง้ สองโปรแกรมที่พฒ
ั นาขึน้ มาปรับปรุ งแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
3.2 นาแบบทดสอบความสามารถในการรับและส่ง ลูกฟุตบอล ของ นฤชล อรชร นามา
ปรับเกณฑ์ และนาเป็ นเครื่องมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล หาคุณภาพเครื่องมือ โดยหาความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยการวัดซา้ กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ผลการหาความเชื่อมั่น
ได้เท่ากับ .97 แสดงว่าผ่านเกณฑ์สามารถนาไปใช้ได้
4. การดาเนินการทดลอง
การด าเนิ น การทดลองของการวิ จัย ในครั้ง นี ้ เป็ น วิ จัย ใช้รู ป แบบการวิ จัย กึ่ ง ทดลอง
(Quasi-Experimental Research) โดยมีรูปแบบการวิจยั คือ multiple group time series design
เป็ นวิธีการทดลองเลือกกลุม่ ตัวอย่างจากประชากร แล้วแบ่งออกเป็ นสองกลุม่ โดยใช้โปรแกรมการ
ฝึ กเกมสนามเล็กเป็ นกลุ่มทดลองที่ 1 และใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความ
แ ข็ ง แ ร ง ข อ ง ก ล้ า ม เ นื ้ อ ข า เ ป็ น ก ลุ่ ม ท ด ล อ ง ที่ 2 เ ป็ น ร ะ ย ะ เ ว ล า 8 สั ป ด า ห์ โ ด ย
มีการทดสอบก่อนฝึ ก ระหว่างฝึ ก และหลังการฝึ ก ด้วยเครื่องมือวัดชุดเดียวกัน คือ แบบทดสอบ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ซึง่ มีการกาหนดแบบแผนการทดลอง ดังตาราง 1
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ตาราง 1 กาหนดแบบแผนการทดลอง
กลุม่
E1
E2

สอบก่อน
O1
O1

E1
E2
O1
O2 O3 O4
X1
X2

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ตัวแปรอิสระ
X1
X2

สอบหลังสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8
O2
O3
O4
O2
O3
O4

กลุม่ ทดลองที่ 1
กลุม่ ทดลองที่ 2
การทดสอบก่อนการทดลอง
การทดสอบหลังจากการทดลองสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขา

5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นขัน้ ตอน ดังนี ้
5.1 ให้ นั ก เรี ย นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งท าการทดสอบความสามารถในการรั บ และ
ส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ ก
5.2 ดาเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการทดลองตามลาดับขัน้ ตอนดังนี ้
5.2.1 ผูว้ ิจัยกาหนดแบบแผนการทดลอง การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้รูปแบบการวิจัย
แบบกลุม่ ทดลอง ติดต่อประสานงานกลุม่ ตัวอย่าง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั ขัน้ ตอนการวิจยั การ
วัดและประเมินผล
5.2.2 ทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกฟุตบอลของนักเรียน
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
5.2.3 ดาเนินการฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กดังนี ้
5.2.3.1 โปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก เป็ นระยะเวลา 8 สัป ดาห์
สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง
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5.2.3.2 โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขาไปใช้กบั กับกลุ่มทดลอง เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง
30 นาที
5.2.4 เมื่ อ เสร็จ สิ น้ การฝึ ก โปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ร่ว มกับ การฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา โดยทาการทดสอบความสามารถในการรับและการส่งลูกฟุตบอล
โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล หลังการฝึ กในสัปดาห์ท่ี 4 , 6 และ 8
ตามลาดับ
5.3 น าผลที่ ไ ด้ไ ปหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของการทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
6. การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
6.1 หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation)
ผลของโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื อ้ ขาที่ มีผ ลต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล จากการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 สัปดาห์ จากนัน้ เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับ
การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขาที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการรับ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล
ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 ดาเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้
(one way repeated measures ANOVA) ถ้า พบความแตกต่ า งท าการทดสอบเป็ น รายคู่ด ้ว ย
วิธีของ Bonferroni
6.2 เปรีย บเที ย บความสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล ระหว่ า งกลุ่ม ที่ ฝึ ก ด้ว ย
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ดาเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (t-test Independent)
6.3 วิ เ คราะห์ป ฏิ สัม พัน ธ์ร ะหว่า งกลุ่ม ที่ ฝึ ก ด้ว ยโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก และ
กลุ่มที่ ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขากับ
ช่วงเวลาที่มีผลต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน
สองทางแบบวัดซา้ (Two-way repeated measure ANOVA)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ทใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์ตา่ งๆ แทนความหมายดังต่อไปนี ้
n
แทน จานวนของกลุม่ ตัวอย่าง
X̅
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง
S.D.
แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
t
แทน ค่าสถิติทดสอบความแตกต่างแบบคงที่ (t-test Independent)
SS
แทน ผลรวมของความแปรปรวนยกกาลังสอง
MS
แทน ค่าเฉลี่ยของความแรปรวน
Df
แทน องศาแห่งความเป็ นอิสระ
F
แทน ค่ า สถิ ติ ท ดสอบความแตกต่ า งแบบเอฟจากวิ เ คราะห์
ความแปรปรวนชนิดวัดซา้
Sig.
แทน ระดับนัยสาคัญทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรม
การฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับ
และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล โดยแบ่ ง วิ เ คราะห์ข ้อ มูล การน าเสนอข้อ มูล และการแปลความหมาย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี ้
ตอนที่ 1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล
ของโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ร่ว มกับ การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขาที่ มี ผ ลต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล และเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 ดาเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติ ฐานใช้
(one way repeated measures ANOVA) ถ้า พบความแตกต่ า งท าการทดสอบเป็ น รายคู่ด ้ว ย
วิธีของ Bonferroni
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ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ระหว่างกลุ่มที่ฝึก
ด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและกลุม่ ที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ดาเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (t-test Independent)
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
และกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขากับ
ช่วงเวลาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสอง
ทางแบบวัดซา้ (Two-way repeated measure ANOVA)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ การรับและส่งลูกฟุตบอล
แบบเคลื่อนที่ระยะ 4 เมตร 1 นาที ซึง่ ผลการทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของ
กลุ่มทดลองที่ 1 ที่ฝึกด้วยโปรแกรมเกมสนามเล็ก และกลุ่มทดลองที่ 2 ที่ฝึกด้วยโปรแกรมเกม
สนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ทัง้ ก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4,
6, และ 8 สามารถแสดงดังตารางต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 ผลการหาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มี
ผลต่อ ความสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล และเปรีย บเที ย บผลของโปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ ก ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่ง
ลูกฟุตบอล ก่ อนการฝึ ก และหลัง การฝึ กสัป ดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 ดาเนิ น การโดยใช้สถิ ติท ดสอบ
สมมติฐานใช้ (one way repeated measures ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างทาการทดสอบเป็ น
รายคูด่ ว้ ยวิธีของ Bonferroni ผลดังตาราง 2 – 8 ภาพประกอบ 2 - 4
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลของโปรแกรม
การฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับ
และส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8
รายการ

X̅
8.93

S.D.
1.57

ผลการทดสอบ
หลังการฝึ ก
หลังการฝึ ก
หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 4
สัปดาห์ท่ี 6
สัปดาห์ท่ี 8
S.D.
S.D.
S.D.
X̅
X̅
X̅
11.20 1.47 12.93 .96 14.53 .52

9.20

1.74

11.87

ก่อนการฝึ ก

โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ก
โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขา

1.18

14.00

.76

16.13

.92

จากตาราง 2 พบว่า หลังการฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กสนามเล็ก กลุ่มนักเรียนตัวอย่าง
มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลสูงขึน้ ตามลาดับ คือ จาก 8.93 (S.D. 1.57)
เพิ่มขึน้ เป็ น 14.53 (S.D. .52) เช่นเดียวกับ กลุ่มที่ได้รบั การฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ร่ว มกับ การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขา ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ความสามารถในการรับ และส่ ง
ลูกฟุตบอลสูงขึน้ ตามลาดับ คือ จาก 9.20 (S.D. 1.74) เพิ่มขึน้ เป็ น 16.13 (S.D. .92)
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ตาราง 3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กที่มีตอ่
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8
รายการ
โปรแกรม
การฝึ กเกม
สนามเล็ก

แหล่งความ
SS
Df
แปรปรวน
ระหว่างเวลา 259.40
1.68
ที่ทดสอบ
ความคลาด
29.60
23.44
เคลื่อน
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

MS
159.91

F

Sig.

122.69* <.01

1.26

จากตาราง 3 แสดงว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ของกลุม่ ที่ใช้โปรแกรม
การฝึ ก เกมสนามเล็ ก ก่ อ นการฝึ ก และหลัง การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 แตกแตกต่ า งกั น
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้
วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) ดังตารางที่ 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
เป็ นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 ของกลุม่ ที่ใช้โปรแกรม
เกมสนามเล็ก
ระหว่างเวลาทดสอบ

X̅
ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8

X̅

ก่อน
การฝึ ก

หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 6 สัปดาห์ท่ี 8

8.93
11.20
8.93
-2.27*
11.20
12.93
14.53
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

12.93
-4.00*
-1.73*
-

14.53
-5.60*
-3.33*
-1.60*
-
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จากตาราง 4 พบว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล เป็ นรายคู่ ของกลุม่ ที่
ใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 โดยใช้วิธีของ
บอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) สูงขึน้ ในทุกช่วงระยะเวลาของการฝึ ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05

ภาพประกอบ 2 ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ ก
ด้วยโปรแกรมสนามเล็ก 4, 6, และ 8 สัปดาห์ตามลาดับ
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ตาราง 5การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยการใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับ
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีผลต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8
รายการ
โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขา

แหล่งความ
แปรปรวน
ระหว่างเวลาที่
ทดสอบ
ความคลาด
เคลื่อน

SS

Df

395.73

1.78

26.77

24.94

MS

F

Sig.

222.11 206.98* <.01
1.07

*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
จากตาราง 5 แสดงว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ของกลุม่ ที่ใช้โปรแกรม
การฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
สัป ดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 พบว่ า แตกแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 ดัง นั้น
จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) ดังตารางที่ 6
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ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
เป็ นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 ของกลุม่ ที่ใช้โปรแกรม
เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
ระหว่างเวลาทดสอบ

X̅
ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8

X̅

ก่อน
การฝึ ก

หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 4 สัปดาห์ท่ี 6 สัปดาห์ท่ี 8

9.20
11.87
9.20
-2.27*
11.87
14.00
16.13
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

14.00
-4.80*
-2.13*
-

16.13
-6.93*
-4.27*
-2.13*
-

จากตาราง 6 แสดงว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล เป็ นรายคู่ ของกลุม่ ที่ใช้
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับ การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนื อ้ ขา ก่อนการฝึ กและ
หลัง การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 โดยใช้วิ ธี ข องบอนเฟอร์โ รนี (Bonferroni) สูง ขึน้ ในทุก ช่ ว ง
ระยะเวลาของการฝึ กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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ภาพประกอบ 3 ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกลุม่ ตัวอย่างก่อนและหลังการฝึ ก
ด้วยโปรแกรมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา 4, 6, และ 8 สัปดาห์
ตามลาดับ
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ระหว่ างกลุ่มที่ฝึก
ด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและกลุม่ ที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ดาเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (t-test Independent)
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ตาราง 7 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและ
ผลการใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8
รายการ

โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ก

โปรแกรมการฝึ ก
t
เกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขา
S.D.
S.D.
X̅
X̅
ก่อนการฝึ ก
8.93 1.57 9.20 1.74 -.44
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4
11.20 1.47 11.87 1.18 -1.36
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6
12.93 .96 14.00 .76 -3.38*
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8
14.53 .51 16.13 .92 -5.90*
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

Sig.

.66
.18
<.01
<.01

จากตาราง 7 พบว่าผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ความสามารถในการรับ
และส่งลูกฟุตบอล ของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับ
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ ก
และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่หลังการฝึ ก สัปดาห์ท่ี 6 และ 8 กลุ่มที่ได้รบั
การฝึ ก ตามโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขา
มี ค วามสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล ดี ก ว่ า กลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ การฝึ ก ตามโปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
ตอนที่ 3 วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
และกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขากับ
ช่วงเวลาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสอง
ทางแบบวัดซา้ (Two-way repeated measure ANOVA)
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ตาราง 8 วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับ
และส่งลูกฟุตบอล
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
โปรแกรมการฝึ ก
ความคลาดเคลื่อน
ภายในกลุม่
ช่วงเวลาของการฝึ ก
โปรแกรมการฝึ ก*
ช่วงเวลาของการฝึ ก
ความคลาดเคลื่อน

SS

Df

MS

F

Sig.

24.30
107.50

1
28

24.30
3.84

6.33*

.02

647.83
7.30

1.78
1.78

364.69
4.11

321.81*
3.63*

<.01
.04

56.37
49.74
1.13
*มีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

จากตาราง 8 แสดงว่า มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาของการฝึ ก
ที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
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ภาพประกอบ 4 ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับ
และส่งลูกฟุตบอล
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ
ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล และ
เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการ
ฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลก่อนการฝึ กและ
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8
2. เพื่อเปรียบเทียบผลโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
3. เพื่อวิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ ก กับช่วงเวลาที่มีต่อความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชายที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 60 คน ปี การศึกษา 2562
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้แก่ นักเรียนชายที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย จานวน 30 คน ปี การศึกษา 2562 ซึง่ ได้กลุม่
ตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยเรียงลาดับจาก
คะแนนน้อยไปมาก จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการรับและส่งลูกฟุตบอล
แ ล้ ว แ บ่ ง ก ลุ่ ม แ บ บ จั บ คู่ ( Matching Group) โ ด ย ก า ร แ บ่ ง อ อ ก เ ป็ น 2 ก ลุ่ ม ดั ง นี ้
กลุม่ ทดลองที่ 1 จานวน 15 คน ฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และกลุม่ ทดลองที่ 2 จานวน
15 คน ฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
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สมมุตฐิ านการวิจยั
1. หลั ง เข้า รับ การฝึ กตามโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก และ โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา กลุม่ ตัวอย่างมีความสามารถในการรับ
และส่งลูกฟุตบอลหลังการฝึ กดีขนึ ้ กว่าก่อนการฝึ ก
2. ความสามารถในการรับ และส่ ง ลูก ฟุต บอลของกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ ไ ด้ร ับ การฝึ ก ด้ว ย
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาดีกว่า กลุ่มที่ ได้รบั
การฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก
3. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาการฝึ กซึง่ ส่งผลต่อความสามารถใน
การรับและส่งลูกฟุตบอลของกลุม่ ตัวอย่าง
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทาการทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ก่อนการฝึ ก
2. ดาเนินการทดลองตามลาดับขัน้ ตอนดังนี ้
2.1 ผูว้ ิจัยกาหนดแบบแผนการทดลอง การวิจัยครัง้ นีใ้ ช้รูปแบบการวิจัยแบบกลุ่ม
ทดลอง ติดต่อประสานงานกลุ่มตัวอย่าง ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั ขัน้ ตอนการวิจยั การวัดและ
ประเมินผล
2.2 ทดสอบความสามารถในการรั บ และการส่ ง ลู ก ฟุ ต บอลของนั ก เรี ย น
กลุม่ ตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
2.3 ดาเนินการฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กดังนี ้
2.3.1 โปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก เป็ น ระยะเวลา 8 สัป ดาห์ สัป ดาห์ล ะ
3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง
2.3.2 โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ขาไปใช้กบั กับกลุม่ ทดลอง เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.4 เมื่อเสร็จสิน้ การฝึ กโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้า มเนื อ้ ขา โดยท าการทดสอบความสามารถในการรับ และการส่ง ลูก ฟุต บอล โดยใช้
แบบทดสอบความสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล หลัง การฝึ ก ในสัป ดาห์ท่ี 4, 6 และ 8
ตามลาดับ
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การจัดกระทาและวิเคราะห์ข้อมูล
1. หาค่า เฉลี่ ย (Mean) และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลของ
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ การฝึ กความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขาที่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล จากการทดสอบก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
สัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 สัปดาห์ จากนัน้ เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับ
การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขาที่ มี ผ ลต่ อ ความสามารถในการรับ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล
ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 ดาเนินการโดยใช้สถิติ ทดสอบสมมติฐานใช้
(one way repeated measures ANOVA) ถ้า พบความแตกต่ า งท าการทดสอบเป็ น รายคู่ด ้ว ย
วิธีของ Bonferroni
2. เปรี ย บเที ย บความสามารถในการรับ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล ระหว่ า งกลุ่ม ที่ ฝึ ก ด้ว ย
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ ก
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ดาเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (t-test Independent)
3. วิเคราะห์ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและกลุ่มที่
ฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขากับช่วงเวลาที่มี
ผลต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบ
วัดซา้ (Two-way repeated measure ANOVA)
สรุ ปผลการวิจัย
1. ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลของโปรแกรม
การฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับ
และส่ ง ลู ก ฟุ ต บอล และผลการเปรี ย บเที ย บของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ ก ร่ ว มกั บ
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ ก
และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8 ดังนี ้
1.1 หลัง การฝึ ก ด้ว ยโปรแกรมการฝึ กสนามเล็ก กลุ่มนักเรียนตัวอย่างมี ค่า เฉลี่ ย
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลสูงขึน้ ตามลาดับ คือ จาก 8.93 (S.D. 1.57) เพิ่มขึน้ เป็ น
14.53 (S.D. .52) เช่นเดียวกับ กลุ่มที่ ได้รบั การฝึ กด้วยโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับ
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ที่มีคา่ เฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลู กฟุตบอลสูงขึน้
ตามลาดับ คือ จาก 9.20 (S.D. 1.74) เพิ่มขึน้ เป็ น 16.13 (S.D. .92)
1.2 ความสามารถในการรับ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล ของกลุ่ม ที่ ใ ช้โ ปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็ก ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
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ทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี
(Bonferroni) พบว่า ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลแตกต่างกันทุกคู่อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติ ท่ี ร ะดับ .05 เช่ น เดี ย วกับ ความสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล ของกลุ่ม ที่ ใ ช้
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ก่อนการฝึ กและหลัง
การฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 พบว่า แตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้
จึ ง ท าการทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ โดยใช้วิ ธี ข องบอนเฟอร์โ รนี (Bonferroni) พบว่ า
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลแตกต่างกันทุกคูอ่ ย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
2. ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กและโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึ ก และหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 4 ไม่แตกต่า งกัน ในขณะที่ ห ลัง การฝึ ก สัปดาห์ท่ี 6 และ 8 กลุ่มที่ ได้รบั การฝึ กตาม
โปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็ง แรงของกล้ามเนื อ้ ขามี ความสามารถ
ในการรับ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล ดี ก ว่ า กลุ่ม ที่ ไ ด้ร ับ การฝึ ก ตามโปรแกรมการฝึ ก เกมสนามเล็ ก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
3. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาของการฝึ กที่มีต่อความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอล แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจยั ผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขาที่มีผลต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล จากการทดสอบการรับและส่ง
ลูกฟุตบอลแบบเคลื่อนที่ระยะ 4 เมตร 1 นาที สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. ผลการเปรีย บเที ย บความสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล ของกลุ่ม ที่ ใ ช้
โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา ก่อนการฝึ กและหลัง
การฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6, และ 8 พบว่า แตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนัน้
จึ ง ท าการทดสอบความแตกต่ า งเป็ น รายคู่ โดยใช้วิ ธี ข องบอนเฟอร์โ รนี (Bonferroni) พบว่ า
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลแตกต่างกันทุกคู่อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
เพราะว่า โปรแกรมที่ผวู้ ิจยั ได้ดาเนินการออกแบบขึน้ มา เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการรับ
และส่ ง ลูก ฟุ ต บอล จึ ง ได้น าเกมสนามเล็ ก เข้า มาช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะทางด้า นฟุ ต บอลทั้ง ด้า น
ความสามารถส่วนบุคคลและทีมเพิ่มขึน้ ในการฝึ กเกมสนามเล็กทาให้การรับและส่งลูกฟุตบอลได้

53
บ่อ ยครัง้ ขึน้ ในพื น้ ที่ ท่ี จากัด เมื่ อ นัก เรีย นแต่ละคนรับ และส่ง ลูกฟุต บอลในการฝึ กบ่อ ยครัง้ ใน
การเล่นเกมสนามเล็กก็ทาให้เกิดความชานาญเพิ่มขึน้ ร่วมกับระยะเวลาในการฝึ กซา้ ๆ เกมสนาม
เล็ ก จึ ง ท าให้นัก เรี ย นมี ค วามสามารถในการรับ และส่ ง ลูก ฟุ ต บอลเพิ่ ม ขึ น้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
Us, 2017 อ้างถึงใน นฤชล อรชร (2560)ได้กล่าวถึงความสาคัญของเกมสนามเล็กไว้ว่า การฝึ ก
เกมสนามเล็ก 1) ช่ ว ยให้เ ยาวชนเกิ ด การพัฒ นาการทางด้า นทัก ษะที่ เ พิ่ ม ขึน้ 2) พัฒ นาด้า น
สติปัญญาในขณะที่ครอบครองและไม่ได้ครอบคนองลูกฟุตบอลและส่งเสริมด้านการตัดสินใจและ
การรับรูท้ ่ีรวดเร็วขึน้ 3) พัฒนาความสามัคคีเป็ นหนึ่งเดียวกันภายในทีม และเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่เพิ่มขึน้ ผูว้ ิจยั จึงได้เพิ่มการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาเข้ามาร่วมด้วย โดยใช้การฝึ กโดยใช้
ร่า งกายเป็ น แรงต้า น(Body weight) เพื่ อ เสริม สร้า งความแข็ ง แรงของกล้า มเนื อ้ ขาที่ มี ผ ลต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับ บุญร่วม แท่นสูงเนิน (2546)
การออกกาลังกายโดยใช้รา่ งกายเป็ นแรงต้าน ถือเป็ นการออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของ
กล้ามเนื อ้ รู ปแบบหนึ่ง จุดมุ่งหมายของการออกกาลังกายโดยการใช้ร่างกายเป็ นแรงต้าน คือ
เพื่อลดแรงกระแทก หลีกเลี่ยง เพื่อความปลอดภัยจากการบาดเจ็บของข้อต่อต่างๆ ที่อาจเกิดจาก
การรับนา้ หนักมากเกิน และเป็ นประโยชน์ในเรื่องของพืน้ ที่ท่ีใช้ในการฝึ กซึ่งไม่จาเป็ นต้องใช้พืน้ ที่
มากนัก ทาให้เกิดความสะดวกต่อผูอ้ อกกาลังกายอีกทัง้ ยังเป็ นการออกกาลังกายที่สามารถทาได้
ทุกเพศ ทุกวัย และทุกเวลา ชนะชนม์ กล้าหาญ (2554) ความสาเร็จในการเล่นกีฬานัน้ จะขึน้ อยูก่ บั
ทักษะเบือ้ งต้นและความแข็งแรงของร่างกายเป็ นสาคัญ ความแข็งแรงจึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่งที่
จะเพิ่มความสาเร็จให้กบั นักกีฬา
2. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล พบว่าก่อนการฝึ ก
และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 กลุ่มที่ใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก และกลุม่ ที่ใช้โปรแกรมการฝึ ก
เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและ
ส่งลูกฟุตบอล ไม่แตกต่างกัน ในขณะที่หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 พบว่า กลุ่มที่ใช้โปรแกรม
การฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขามีความสามารถในการรับและ
ส่งลูกฟุตบอลดีกว่ากลุม่ ที่ใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05
เนื่ อ งจาก การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื อ้ ขาช่ ว ยพัฒ นาความสามารถในการรับ และส่ง
ลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้ โดยการฝึ กโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
ได้แก้ไขข้อบกพร่องในการรับและส่งลูกฟุตบอลได้ ทัง้ นา้ หนักการส่งบอล ทิศทางการส่งลูกบอล
และการเคลื่อนที่ของบุคคล ทาให้มีการเคลื่อนตัวได้ดีขึน้ ส่งผลให้ความสามารถในการรับและ
ส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้ จากผลของการวิจยั ครัง้ นีจ้ ึงสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชนะชนม์ กล้าหาญ
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(2554) จากการศึกษาพบว่าก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 และ 4 ของกลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมมีคา่ เฉลี่ยความสามารถในการยิงประตูระยะไกลไม่แตกต่างกัน แต่หลังจากสัปดาห์ท่ี
6 และ 8 มีคา่ เฉลี่ยความสามารถในการยิงประตูระยะไกลแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานแสดงว่าโปรแกรมการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ส่งผลต่อ
ความสามารถในการยิ ง ประตูระยะไกล ทั้ง นี อ้ าจเป็ น เพราะการยิงประตูในระยะนี ต้ อ้ งอาศัย
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มากกว่าการยิงประตูในระยะอื่นๆ เมื่อได้พฒ
ั นาความแข็งแรงของ
กล้า มเนื ้อ ขาส่ ง ผลสมรรถภาพทางกายที่ มี ต่ อ ความสามารถในการรับ และส่ ง ลู ก ฟุ ต บอล
ซึง่ สอดคล้องกับ อนุศกั ดิ์ สุคง และคนอื่น ๆ (2559) ได้ทาการศึกษาปั จจัยด้านสมรรถภาพทางกาย
ที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปั จจัยด้าน
สมรรถภาพทางกายที่ มี ผ ลต่ อ ทัก ษะการส่ ง และการรับ ลูก ฟุ ต บอลของนิ สิ ต คณะพลศึก ษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มี 4 ปั จจัยโดยเรียงลาดับจาก
ปั จจัยที่ ส่งผลมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ การการประสานสัมพันธ์ (X9) การทรงตัว (X10)
ความเร็ว (X7) และความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (X2) ซึง่ ปั จจัยทัง้ 4 นีส้ ามารถร่วมกันทานายทักษะ
การส่งและการรับลูกฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รอ้ ยละ
50.30
3. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึ กกับช่วงเวลาของการฝึ กที่มีตอ่ ความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอล อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะว่า โปรแกรมการฝึ กและ
ระยะเวลาในการฝึ กมีผลต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้ การฝึ กโปรแกรม
การฝึ ก เกมสนามเล็ก ร่วมกับ การฝึ กความแข็ง แรงของกล้ามเนื อ้ ขาช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้ ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่าการฝึ ก โปรแกรมการฝึ กเกมสนาม
เล็ก ร่ว มกับ การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื อ้ ขาท าให้มี ผ ลต่อ ความสามารถในการรับ และ
ส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้ กว่าการฝึ กโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก เพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วรศิษฏ์ ศรีบรุ นิ ทร์, ราตรี เรืองไทย, และ ไถ้ออน ชินธเนศ (2554) ได้ศกึ ษาผลของการ
ฝึ กระหว่างเกมสนามเล็กและแบบฝึ ก เฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพต้นแอโรบิคและแอนแอโรบิคใน
นักกีฬาฟุตบอล กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬาฟุตบอลทีม มหาวิทยาลัยมหิดลเพศชายมีอายุระหว่าง
19 - 22 ปี จ านวน 30 คน ทดสอบสมรรถภาพทางด้า นแอโรบิค คื อ ความสามารถในการใช้
ออกซิเจนสูงสุด และทดสอบสมรรถภาพทางด้านแอนแอโรบิค คือ ความแข็งแรงเชิงมุมของกลุ่ม
กล้ามเนือ้ งอเข่าและเหยียดเข่าระยะเวลาในการวิ่ง 30 เมตร ความคล่องแคล่วว่องไว และกาลัง
ของกล้ามเนือ้ ก่อนและหลังให้โปรแกรมการฝึ ก โดยแบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 10 คน กลุ่ม
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ทดลองที่ 1 ฝึ กแบบต่อเนื่อง กลุ่มที่ 2 ฝึ กแบบเกมสนามเล็ก และกลุ่มที่ 3 ฝึ กแบบเฉพาะเจาะจง
ซึ่ง ทั้ง 3 กลุ่ม ได้ฝึ ก ร่ว มกับ โปรแกรมฝึ ก ซ้อ มฟุต บอลตามปกติ โดยฝึ ก 3 วัน ต่อ สัป ดาห์ เป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และทาการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้ค่าเฉลี่ย ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน
โดยวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ (Anova) และเปรียบเทียบภายในกลุ่ม Match paired ttest ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก โดยกาหนดความมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการวิจัย
พบว่า ภายหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดและ ความแข็งแรง
เชิงมุมของกล้ามเนือ้ เหยียดเข่าระหว่างกลุ่มทดลองทัง้ 3 กลุ่มไม่แตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับ .05
แต่พบว่า ความแข็งแรงเชิงมุมของกล้ามเนือ้ งอเข่าของกลุม่ ฝึ กแบบเกมสนามเล็กและกลุม่ ฝึ กแบบ
เฉพาะเจาะจงมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากกลุ่มฝึ กแบบต่อเนื่อง
และอัตราส่วนความแข็งแรงมุมของกล้ามเนือ้ (งอเข่า/เหยียดเข่า) ระยะเวลาในการวิ่ง 30 เมตร
ความคล่องแคล่วว่องไวและกาลังของกล้ามเนือ้ ของกลุม่ ฝึ กแบบเกมสนามเล็กมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 จากกลุ่มฝึ กแบบต่อเนื่องไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ฝึ กแบบเกมสนามเล็กและกลุ่มฝึ กแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนีพ้ บว่าผลของการฝึ ก 8 สัปดาห์
มีผลทาให้ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงเชิงมุมของกล้ามเนือ้ งอเข่าของ
ทุกกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากก่อนการฝึ ก ส่วนระยะเวลา
ในการวิ่ ง 30 เมตร ความคล่อ งแคล่วว่อ งไว และก าลัง ของกล้ามเนื อ้ ภายหลัง การทดลอง 8
สัป ดาห์ ของกลุ่ม ฝึ ก แบบเกมสนามเล็ ก และกลุ่ม ฝึ ก แบบเฉพาะเจาะจงมี ค วามแตกต่ า งกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จากก่อนการฝึ ก
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของ
กล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล พบว่า โปรแกรมการฝึ กเกมสนาม
เล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
เพิ่มขึน้ กว่า โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็ก เพียงอย่างเดียว ควรนาไปใช้ในการฝึ กซ้อมนักกี ฬา
โรงเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านกีฬาฟุตบอล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครั้งต่อไป
1. ศึกษาโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา
ที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลระยะไกล (ส่งบอลยาว)
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2. ควรทาการศึกษาโปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับปั จจัยสมรรถภาพทางกาย เช่น
การฝึ กประสานสัมพันธ์ การทรงตัว พลัง ความเร็ว ที่มีผลต่อความสามารถในทักษะกีฬาฟุตบอล
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แบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
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แบบทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลแบบเคลื่อนที่
ในระยะ 4 เมตร 1 นาที (รับและส่งลูกฟุตบอล 2 จังหวะ)
วัตถูประสงค์
1. เพื่ อ ทดสอบความสามารถในการรับ และส่ ง ลู ก ฟุ ต บอลแบบเคลื่ อ นที่ ใ น
ระยะ 4 เมตร .ในเวลา 1 นาที
2. เพื่อทดสอบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล แบบ 2 จังหวะ
วิธีการทดสอบ
ให้ยื น ตามจุด ที่ ก าหนดไว้ หัน หน้า เข้า หาคู่ต นเองตามที่ ก าหนด คู่อี ก คนยื น อยู่
ต าแหน่ ง ตรงกลาง ไม่ เ คลื่ อ นที่ คนที่ ท ดสอบให้ ร ับ และส่ง ลูก ฟุต บอลกลับ ไปให้คู่ข องตนเอง
เมื่อส่งลูกฟุตบอลแล้วให้เคลื่อนที่ไปตามจุดที่กาหนดต่อไป เพื่อรับลูกฟุตบอล ทาจนครบเวลา
1 นาที

64

เกณฑ์การให้คะแนนแบบทดสอบในวิจยั ครัง้ นี ้
รายการทดสอบ
ดีมาก
แบบทดสอบ
ความสามารถใน
การรับและส่งลูก
ฟุตบอลแบบจับคูใ่ น
ระยะ 4 เมตร 1 นาที
(รับและส่ง 2 จังหวะ)

ตัง้ แต่ 15
ครัง้ ขึน้ ไป

ระดับทักษะ / เกณฑ์ (คะแนน)
ดี
ปานกลาง
พอใช้

14 – 12
ครัง้

ควรปรับปรุง

11 – 9 ครัง้ 8 – 6 ครัง้ ตัง้ แต่ 5 ครัง้
ลงมา
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คูม่ ือการฝึ กโปรแกรมเกมสนามเล็ก
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การอบอุ่นร่างกายทั่วไป (General Warm up)
1.1 หมุนข้อต่อต่างๆ การอบอุ่นร่างกายควรเริ่มต้นด้วย การหมุนข้อต่อต่างๆ จะเริ่มจาก
ข้อนิว้ มือ ข้อมือ ข้อศอกข้อไหล่ คอ เอว สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อนิว้ เท้า เพื่อเป็ นการหล่อลื่น
ให้แก่ขอ้ โดยการทาอย่างช้าๆ หมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกาสลับกันไป โดยพยายามทาจาก
ส่วนล่างของร่างกาย เช่น ข้อเท้า น่อง ข้อเข่า เรือ่ ยไปจนถึงศีรษะ
1.2 เคลื่อนไหวร่างกายแบบแอโรบิก เพื่อเพิ่มการทางานของระบบไหลเวียนโลหิตและให้
อุณหภูมิรา่ งกายสูงขึน้ โดยการวิ่งช้า ๆ หรือเดินเร็ว ๆ หรือการบริหารกาย
1.3 การยื ด เหยี ย ดกล้า มเนื อ้ เพื่ อ เพิ่ ม ช่ ว งของการเคลื่ อ นไหว เพิ่ ม ความยื ด หยุ่น แก่
กล้ามเนือ้ เป็ นการลดการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึน้ กับกล้ามเนือ้ และข้อต่อ เป็ นกิจกรรมที่สาคัญ
มาก ที่ตอ้ งทาต่อการการอบอุน่ ร่างกายทั่วไป ดังนี ้
การยืดกล้ามเนือ้ ไหล่
1. ประสานมือไปด้านหลัง
2. เหยียดแขนให้ตงึ
3. ยกแขนที่เหยียดขึน้ บน ค้างไว้ 10 วินาที ทา 3 ครัง้
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การยืดกล้ามเนือ้ ต้นแขน
1. ยกและพับแขนข้างหนึ่งไปด้านหลัง
2. ใช้มืออีกข้างหนึ่งดึงศอกลง ค้างไว้ 10 วินาที แล้วสลับข้างทา

การยืดกล้ามลาตัว
1. หมุนหรือบิดลาตัวไปทางซ้าย
2. หมุนหรือบิดลาตัวไปทางขวา สลับกัน 10 ครัง้
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การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาและสะโพก
1. ยกและพับขาข้างหนึ่ง
2. ใช้มือดึงเข่าเข้าหาตัว ค้างไว้ 10 วินาที ทาข้างละ 3 เที่ยว

การยืดกล้ามเนือ้ หน้าขา
1. ใช้มือข้างหนึ่งจับข้อเท้า
2. พับขาเข้าหาตัว
3. ใช้มือดึงข้อเท้า ค้างไว้ 10 วินาที ทาข้างละ 3 เที่ยว
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การยืดกล้ามเนือ้ ขา
1. เตะขาขวาขึน้ ด้านหน้าให้สงู ในระดับหน้าอก โดยใช้ขาซ้ายยืนทรงตัวไว้
2. เตะขาซ้ายขึน้ ด้านหน้าให้สงู ในระดับหน้าอก โดยใช้ขาขวายืนทรงตัวไว้

การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลังและสะโพก
1. แยกขาออกให้กว้าง
2. ย่อเข่าลงวางแขนไว้บนต้นขา
3. ค้างไว้ 10 วินาที ทา 3 เที่ยว
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การก้มแตะปลายเท้า
1. ยืนขาเหยียดตรง โดยไม่งอหัวเข่า
2. โน้มตัวลงด้านหน้าให้ปลายนิว้ มือสัมผัสกับปลายเท้า โดยขาทัง้ 2 ข้าง เหยียดตรงและ
ไม่งอหัวเข่า

การเตะขากลับด้านสลับซ้ายขวา
1. ใช้ขาขวาเตะเฉียงในแนวแทยงโดยใช้ขาซ้ายยืนทรงตัว
2. ใช้ขาซ้ายเตะเฉียงในแนวแทยงโดยใช้ขาขวายืนทรงตัว
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การพับเข่าขึน้
งอหัวเข่าทัง้ สองข้างไปด้านหน้าและดึงหัวเข่ากลับมาให้อยูใ่ นท่าหัวเข่าตึง

การเตะขาออกด้านข้างสลับซ้ายขวา
1. เตะขาขวาขึน้ ไปด้านข้างลาตัว โดยขาเหยียดตรงตัง้ ฉากขนานกับพืน้
2. ใช้ขาซ้ายยืนเป็ นขาหลักเพื่อใช้ในการทรงตัว
3. เตะขาซ้ายขึน้ ไปด้านข้างลาตัว โดยขาเหยียดตรงตัง้ ฉากขนานกับพืน้
4. ใช้ขาขวายืนเป็ นขาหลักเพื่อใช้ในการทรงตัว
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การยืดกล้ามเนือ้ ข้อเท้า
1. บิดข้อเท้าขวาเล็กน้อยออกด้านนอก โดยให้ขาซ้ายช่วยในการยืนทรงตัว
2. บิดข้อเท้าซ้ายเล็กน้อยออกด้านนอก โดยให้ขาขวาช่วยในการยืนทรงตัว

การยืดฝ่ าเท้า
1. ยกฝ่ าเท้าด้านหน้าขึน้ ให้สน้ เท้าติดพืน้ โดยใช้ขาซ้ายยืนทรงตัว
2. ยกฝ่ าเท้าด้านหน้าขึน้ ให้สน้ เท้าติดพืน้ โดยใช้ขาขวายืนทรงตัว
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การยกเข่าไปข้างหน้าสลับซ้ายขวา
1. ยกเข่าขวาขึน้ มาในระดับเอว โดยยืนทรงตัวด้วยขาซ้าย
2. ยกเข่าซ้ายขึน้ มาในระดับเอว โดยยืนทรงตัวด้วยขาขวา

การยืดกล้ามเนือ้ ด้านข้างหัวเข่า
1. วางขาซ้ายไขว้ขาขวา โดยขาทัง้ สองข้างเหยียดตรงและไม่งอเข่า
2. ก้มตัวไปข้างหน้าให้ปลายนิว้ มือสัมผัสกับปลายเท้า โดยขาทัง้ สองข้าง เหยียดตรง
และไม่งอเข่า
3. วางขาขวาไขว้ขาขวา โดยขาทัง้ สองข้างเหยียดตรงและไม่งอเข่า
4. ก้มตัวไปข้างหน้าให้ปลายนิว้ มือสัมผัสกับปลายเท้า โดยขาทัง้ สองข้าง เหยียดตรง
และไม่งอเข่า
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โปรแกรมเกมสนามเล็ก
เหตุผลและความจาเป็ นทีต่ อ้ งดาเนินการวิจยั
จากการจัด การเรีย นการสอนในรายวิ ช าเพิ่ ม เติ ม กี ฬ าฟุ ต บอลและได้ร ับ โอกาส
เป็ นผูฝ้ ึ กสอนทีมฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้สงั เกตเห็นและพบปั ญหาการรับและส่ง
ลูกฟุตบอลที่สะท้อนออกมาจากการฝึ กซ้อมและผลการแข่งขันใน การรับและส่ง ลูกฟุตบอลทาให้
ส่ง ผลต่อ รายบุค คลและการเล่น เป็ น ที ม เพราะการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอลสามารถครอบครอง
ลูกฟุตบอลเพื่อจะมี โอกาสในการรุ ก เพื่อทาประตูท่ี ทาให้พบว่า ควรหาแบบฝึ กที่ สามารถช่วย
พัฒนาทักษะการรับและการส่งลูกฟุตบอล
ผูว้ ิจยั จึงเกิดความสนใจที่จะใช้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความ
แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขา เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลในการเล่น
กี ฬ าฟุ ต บอลให้เ พิ่ ม มากขึ น้ ซึ่ ง ผลการฝึ ก ในครั้ง นี ้เ พื่ อ ประโยชน์สูง สุด ต่ อ นัก เรี ย น นัก กี ฬ า
ครูพลศึกษา และผูฝ้ ึ กสอนกีฬาในทุกระดับ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
นัก เรี ย นในรายวิ ช าฟุ ต บอล และช่ ว ยพัฒ นานัก เรี ย นและนัก กี ฬ าฟุ ต บอลโรงเรี ย นมี ทัก ษะ
ในการเล่นกีฬาฟุตบอลที่ดีซง่ึ เป็ นรากฐานที่จาเป็ น ซึง่ จะช่วยให้ผลการฝึ กซ้อมกีฬามีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึน้
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการวิจยั
เพื่อได้โปรแกรมการฝึ กเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ขาที่มีตอ่
ความสามารถในการรับ และส่ง ลูก ฟุต บอล เพื่ อ น าไปใช้ป ระโยนช์ทั้ง การเรีย นการสอนและ
การฝึ กซ้อมกีฬาฟุตบอล และทราบผลการฝึ กทัง้ ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4, 6 และ 8
ที่มีตอ่ ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล
ประโยชน์ของการฝึ กสนามเล็ก
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายต่อการครองบอล (ส่งลูก, เลีย้ งลูก, ยิงลูก) ง่ายต่อการฝึ กฝน ผูร้ ว่ มเล่น
มี จ านวนเพิ่ มขึน้ ได้ การได้ป ระตูม ากขึน้ การพยายามเข้าถึง บอลให้มากขึน้ เกมส์ท่ี แ ตกต่าง
จากเดิมที่เกิดปั ญหาจะช่วยเพิ่มทักษะและการแก้ปัญหาได้ การพยายามส่งบอกมากขึน้ สูก้ นั เลีย้ ง
บอลมากกว่ า 1 ต่ อ 1 ผู้ร ัก ษาประตู จะได้ฝึ ก ฝนมากขึ น้ ไม่ จ าเป็ นต้อ งมี ก รรมการตัด สิ น
ไม่มีตาแหน่งต่างๆในสนาม มีเพียงผูเ้ ล่นด้วยกัน ผูเ้ ล่นทุกคนมีหน้าที่ของตนเองที่จะต้องรักษา
ทีมไว้ ไม่ตอ้ งบันทึก ผลการแข่งขัน ไม่ตอ้ งมีการแนะนา เพราะการฝึ กฝนคือครูท่ีดี
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แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 จับคูส่ ่งบอล ระยะ 10 x 12 เมตร
เล่น 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)

สัปดาห์ที่ 1

เวลา /
นาที
10

แบบฝึ กที่ 2 ลิงชิงบอล 4 ต่อ 2 คน
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร เล่น 2 จังหวะ
และจังหวะเดียว นับจานวนส่ง 15 ครัง้

เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต

แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 3 ต่อ 3 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 3 จังหวะ

เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

15

แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 3 ต่อ 3 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)

เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

15

คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด
แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร เล่น 2
จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)

สัปดาห์ที่ 2

ระยะเวลา
การฝึ ก

แบบฝึ กที่ 2 ลิงชิงบอล 4 ต่อ 2 คน
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร เล่น 2 จังหวะ
และจังหวะเดียว นับจานวนส่ง 15 ครัง้
แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 3 จังหวะ
แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 2 (จับแล้วส่ง)
คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด

5

5

10
60 นาที
ระยะเวลา
การฝึ ก
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

เวลา /
นาที
10
5

5

15

15
10

60 นาที
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แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร เล่น 2
จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)

สัปดาห์ที่ 3

แบบฝึ กที่ 2 ลิงชิงบอล 4 ต่อ 2 คน
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร เล่น 2 จังหวะ
และจังหวะเดียว นับจานวนส่ง 15 ครัง้
แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 5 ต่อ 5 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน ขนาด
สนาม 30 x 40 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 3 จังหวะ
แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 5 ต่อ 5 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน ขนาด
สนาม 30 x 40 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)
คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด
แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร เล่น 2
จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)

สัปดาห์ท่ี 4

แบบฝึ กที่ 2 ลิงชิงบอล 4 ต่อ 2 คน
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร เล่น 2 จังหวะ
และจังหวะเดียว นับจานวนส่ง 15 ครัง้
แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 6 ต่อ 6 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน ขนาด
สนาม 30 x 40 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 3 จังหวะ
แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 6 ต่อ 6 คน ฟรีดา้ นข้าง 2 คน ขนาด
สนาม 30 x 40 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)
คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด

ระยะเวลา
การฝึ ก
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

เวลา /
นาที
10
5

5

15

15

10
60 นาที
ระยะเวลา
การฝึ ก
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

เวลา /
นาที
10
5

5

15

15
10

60 นาที
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แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร เล่น 2
จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)

สัปดาห์ที่ 5

แบบฝึ กที่ 2 ลิงชิงบอล 4 ต่อ 2 คน
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร เล่น 2 จังหวะ
และจังหวะเดียว นับจานวนส่ง 15 ครัง้
แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 3 จังหวะ
แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)
คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด
แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 จับคูส่ ่งบอล ระยะ 10 x 12 เมตร
เล่น 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)

สัปดาห์ที่ 6

แบบฝึ กที่ 2 ลิงชิงบอล 4 ต่อ 2 คน
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร เล่น 2 จังหวะ
และจังหวะเดียว นับจานวนส่ง 15 ครัง้
แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)
แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)
คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด

ระยะเวลา
การฝึ ก
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

เวลา /
นาที
10
5

5

15

15

10
60 นาที
ระยะเวลา
การฝึ ก
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

เวลา /
นาที
10
5

5

15

15

10
60 นาที
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แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร เล่น 2
จังหวะ (จับแล้วส่ง)

สัปดาห์ที่ 7

แบบฝึ กที่ 2 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 15 x 15 เมตร
เล่น 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)
แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 3 จังหวะ
แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)
คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด
แบบฝึ ก
ชีแ้ จงและอบอุ่นร่างกาย
แบบฝึ กที่ 1 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร
เล่น 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)

สัปดาห์ที่ 8

แบบฝึ กที่ 2 ส่งบอล 4 มุม ขนาดสนาม 15 x 15 เมตร
เล่น 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง) และ จังหวะเดียว (ส่ง)
แบบฝึ กที่ 3 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 3 จังหวะ
แบบฝึ กที่ 4 เกมสนามเล็ก 4 ต่อ 4 คน
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร
เล่นได้ไม่เกิน 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง)

ระยะเวลา
การฝึ ก
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

5

5

15

15
10

60 นาที
ระยะเวลา
การฝึ ก
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 2 นาที
พัก 1 นาที
2 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต
เซตละ 4 นาที
พัก 1 นาที
3 เซต

คลายอุ่นร่างกายและนัดหมาย
รวมเวลาทัง้ หมด

เวลา /
นาที
10

เวลา /
นาที
10
5

5

15

15
10

60 นาที
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สัญลักษณ์ทใี่ ช้ในโปรแกรมสนามเล็ก
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (1)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___1_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ -____________ __ ___
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. จับคูส่ ง่ บอล บังคับให้เล่น 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง) ในเวลา 2 นาที
2. จับคูส่ ง่ บอล บังคับให้เล่นจังหวะเดียว (ส่ง) ในเวลา 2 นาที
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
2. จับบอลจังหวะแรก พร้อมส่งได้ทนั ที
3. มองเป้าหมาย >> มองบอล วางเท้าหลักระยะห่างจากลูกบอลประมาณ 1 คืบ ย่อเข่า
เล็กน้อย
4. เท้าที่ส่งง้างไปด้านหลัง เก็รงข้อเท้า >> เกร็งเข่า >> เกร็งสะโพก >> เหวี่ยงเท้ามา
ด้านหน้า >> เท้าสัมผัสบอลปล่อยเท้าตามลูกบอล
5.ใช้ส่วนต่างๆของเท้าในการเตะลูกบอลข้างเท้าด้านใน, ข้างเท้าด้านนอก, หลังเท้า
(เน้นการใช้ขา้ งเท้าด้านในเป็ นหลัก)
6. เน้นนา้ หนักและทิศทาง มาก่อนความแรง ส่งที่ตวั หรือที่พนื ้ ที่
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SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร จานวน 2 สนาม / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ง กลุ่ม เท่ า ๆ กัน 2 สนาม แบ่ง เป็ น ฝ่ ายครอบครองบอล 4 คน เป็ น ฝ่ ายไล่บอล
2 คน
2. ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ได้ 15 ครัง้ ต่อเนื่อง ฝ่ ายไล่บอลต้องไล่บอลให้ได้
ก่อนถึง 15 ครัง้
3. เริ่มจากเล่นโดยไม่จากัดจังหวะการเล่นบอลจากัดไม่เกิน 2 จังหวะ >> เล่นจังหวะ
เดียว
4. ผูเ้ ล่นที่จ่ายบอลเสียหรือโดนผูเ้ ล่นที่ไล่บอล ให้มาเป็ นฝ่ ายไล่บอลแทน
5. ให้ผฝู้ ึ กสอนกาหนดว่าในแต่ละรอบโดยเปลี่ยนให้เล่นตามที่กาหนดจังหวะให้เล่น
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่น 3 ต่อ 3 คนในสนาม และผูเ้ ล่นสนับสนุนด้านข้าง 2 คน ทีมที่ครองบอล
สามารถส่งบอลให้ผเู้ ล่นสนับสนุนด้านข้างได้
2. ให้ผเู้ ล่นเริม่ จากการเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 3 จังหวะ ซึ่งต้องส่งบอล
ให้ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึ่งจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต
สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
3. ให้ผู้เ ล่น เล่น โดยจ ากัด จัง หวะการเล่น บอลไม่เกิ น 2 จัง หวะ ซึ่ง ต้อ งส่ง บอลให้ทีม
เดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึง่ จะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่น
ในแต่ละเซต
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (2)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___2_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ -____________ __ ___
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่งกลุ่ม เท่า ๆ กัน จานวน 4 กลุ่ม แล้วยืนตรงบริเวณตาแหน่งที่วางมาร์คเกอร์ไว้
4 จุด โดยยืนเรียงเป็ นแถวตอนเรียงหนึ่ง
2. เมื่อได้ยินสัญญานจากโค้ชให้ผเู้ ล่นส่งบอลไปทางด้านขวามือ โดยกาหนดการส่งบอล
2 จังหวะทุกครัง้ และสลับการส่งทางด้านซ้ายบ้าง
3. จากนัน้ ให้ผเู้ ล่นที่สง่ บอลเสร็จแล้ววิ่งไปต่อด้านหลังของแถวที่สง่ บอลไป
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
2. จับบอลจังหวะแรก พร้อมส่งได้ทนั ที
3. มองเป้าหมาย >> มองบอล วางเท้าหลักระยะห่างจากลูกบอลประมาณ 1 คืบ ย่อเข่า
เล็กน้อย
4. เท้าที่ส่งง้างไปด้านหลัง เก็รงข้อเท้า >> เกร็งเข่า >> เกร็งสะโพก >> เหวี่ยงเท้ามา
ด้านหน้า >> เท้าสัมผัสบอลปล่อยเท้าตามลูกบอล
5.ใช้สว่ นต่างๆของเท้าในการเตะลูกบอลข้างเท้าด้านใน, ข้างเท้าด้านนอก, หลังเท้า
(เน้นการใช้ขา้ งเท้าด้านในเป็ นหลัก)
6. เน้นนา้ หนักและทิศทาง มาก่อนความแรง ส่งที่ตวั หรือที่พนื ้ ที่
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SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร จานวน 2 สนาม / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ง กลุ่ม เท่ า ๆ กัน 2 สนาม แบ่ง เป็ น ฝ่ ายครอบครองบอล 4 คน เป็ น ฝ่ ายไล่บอล
2 คน
2. ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ได้ 15 ครัง้ ต่อเนื่อง ฝ่ ายไล่บอลต้องไล่บอลให้ได้
ก่อนถึง 15 ครัง้
3. เริม่ จากเล่นโดยจากัดไม่เกิน 2 จังหวะ >> เล่นจังหวะเดียว
4. ผูเ้ ล่นที่จ่ายบอลเสียหรือโดนผูเ้ ล่นที่ไล่บอล ให้มาเป็ นฝ่ ายไล่บอลแทน
5. ให้ผฝู้ ึ กสอนกาหนดว่าในแต่ละรอบโดยเปลี่ยนให้เล่นตามที่กาหนดจังหวะให้เล่น
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่น 4 ต่อ 4 คนในสนาม และผูเ้ ล่นสนับสนุนด้านข้าง 2 คน ทีมที่ครองบอล
สามารถส่งบอลให้ผเู้ ล่นสนับสนุนด้านข้างได้
2. ให้ผเู้ ล่นเริม่ จากการเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 3 จังหวะ ซึ่งต้องส่งบอล
ให้ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึ่งจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต
สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
3. ให้ผู้เ ล่น เล่น โดยจ ากัด จัง หวะการเล่น บอลไม่เกิ น 2 จัง หวะ ซึ่ง ต้อ งส่ง บอลให้ทีม
เดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึง่ จะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่น
ในแต่ละเซต
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (3)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___3_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ -____________ __ ___
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ ง กลุ่ม ให้เ ท่ า ๆ กั น จากนั้น ให้ไ ปยื น บริ เ วณที่ ว างมาร์ค เกอร์ใ นแต่ ล ะจุ ด ไว้
โดยยืนเป็ นแถวตอนเรียงหนึ่ง
2. เมื่อโค้ชให้สญ
ั ญาณให้ผเู้ ล่นส่งบอลไปด้านขวา จากนัน้ ให้ผเู้ ล่นเคลื่อนที่ดว้ ยการวิ่งไป
ต่อแถวฝั่งตรงข้ามของแถวตัวเอง เพื่อรอส่งบอลในครัง้ ต่อไป กาหนดการเล่นบอลไม่เกิน 2 จังหวะ
3. เมื่อโค้ชเห็นว่าการส่งบอลดีขึน้ จะให้ลูกบอลเพิ่มเข้าไปอีก 1 ลูก เพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการส่งบอล หรือ กาหนดการเล่นบอลเพียงจังหวะเดียว
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ จับบอลจังหวะแรก พร้อมส่งได้ทนั ที
2. มองเป้าหมาย >> มองบอล วางเท้าหลักระยะห่างจากลูกบอลประมาณ 1 คืบ ย่อเข่า
เล็กน้อย
3. เท้าที่ส่งง้างไปด้านหลัง เก็รงข้อเท้า >> เกร็งเข่า >> เกร็งสะโพก >> เหวี่ยงเท้ามา
ด้านหน้า >> เท้าสัมผัสบอลปล่อยเท้าตามลูกบอล
4.ใช้ส่วนต่างๆของเท้าในการเตะลูกบอลข้างเท้าด้านใน, ข้างเท้าด้านนอก, หลังเท้า
(เน้นการใช้ขา้ งเท้าด้านในเป็ นหลัก)
5. เน้น น า้ หนัก และทิ ศทาง มาก่อนความแรง ส่ง ที่ ตัวหรือที่ พืน้ ที่ และเคลื่อนที่ ไ ปยัง
ตาแหน่งให้เร็ว
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SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร จานวน 2 สนาม / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ง กลุ่ม เท่ า ๆ กัน 2 สนาม แบ่ง เป็ น ฝ่ ายครอบครองบอล 4 คน เป็ น ฝ่ ายไล่บอล
2 คน
2. ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ได้ 15 ครัง้ ต่อเนื่อง ฝ่ ายไล่บอลต้องไล่บอลให้ได้
ก่อนถึง 15 ครัง้
3. เริม่ จากเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 2 จังหวะ >> เล่นจังหวะเดียว
4. ผูเ้ ล่นที่จ่ายบอลเสียหรือโดนผูเ้ ล่นที่ไล่บอล ให้มาเป็ นฝ่ ายไล่บอลแทน
5. ให้ผฝู้ ึ กสอนให้สญ
ั ญาณในแต่ละรอบเปลี่ยนให้เล่นที่ท่ีไล่บอลสลับสนามกัน
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในารโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 30 x 40 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่น 5 ต่อ 5 คนในสนาม และผูเ้ ล่นสนับสนุนด้านข้าง 2 คน ทีมที่ครองบอล
สามารถส่งบอลให้ผเู้ ล่นสนับสนุนด้านข้างได้
2. ให้ผเู้ ล่นเริม่ จากการเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 3 จังหวะ ซึ่งต้องส่งบอล
ให้ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึ่งจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต
สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
3. ให้ผู้เ ล่น เล่น โดยจ ากัด จัง หวะการเล่น บอลไม่เกิ น 2 จัง หวะ ซึ่ง ต้อ งส่ง บอลให้ทีม
เดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึง่ จะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่น
ในแต่ละเซต
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (4)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___4_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ -____________ __ ___
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ ง กลุ่ม ให้เ ท่ า ๆ กั น จากนั้น ให้ไ ปยื น บริ เ วณที่ ว างมาร์ค เกอร์ใ นแต่ ล ะจุ ด ไว้
โดยยืนเป็ นแถวตอนเรียงหนึ่ง
2. เมื่อโค้ชให้สญ
ั ญาณให้ผเู้ ล่นส่งบอลไปฝั่งตรงข้าม จากนัน้ ให้ผเู้ ล่นเคลื่อนที่ดว้ ยการวิ่ง
ไปต่อแถวทางด้านซ้าย เพื่อรอส่งบอลในครัง้ ต่อไป กาหนดการเล่นบอลไม่เกิน 2 จังหวะ
3. เมื่อโค้ชเห็นว่าการส่งบอลดีขึน้ จะให้ลูกบอลเพิ่มเข้าไปอีก 1 ลูก เพื่อเพิ่มความเร็ว
ในการส่งบอล หรือ กาหนดการเล่นบอลเพียงจังหวะเดียว
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3.เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร จานวน 2 สนาม / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ง กลุ่ม เท่ า ๆ กัน 2 สนาม แบ่ง เป็ น ฝ่ ายครอบครองบอล 4 คน เป็ น ฝ่ ายไล่บอล
2 คน
2. ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ได้ 15 ครัง้ ต่อเนื่อง ฝ่ ายไล่บอลต้องไล่บอลให้ได้
ก่อนถึง 15 ครัง้
3. เริ่มจากเล่นโดยไม่จากัดจังหวะการเล่นบอลจากัดไม่เกิน 2 จังหวะ >> เล่นจังหวะ
เดียว
4. ผูเ้ ล่นที่จ่ายบอลเสียหรือโดนผูเ้ ล่นที่ไล่บอล ให้มาเป็ นฝ่ ายไล่บอลแทน
5. ให้ผฝู้ ึ กสอนให้สญ
ั ญาณในแต่ละรอบเปลี่ยนให้เล่นที่ท่ีไล่บอลสลับสนามกัน
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 30 x 40 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่น 6 ต่อ 6 คนในสนาม และผูเ้ ล่นสนับสนุนด้านข้าง 2 คน ทีมที่ครองบอล
สามารถส่งบอลให้ผเู้ ล่นสนับสนุนด้านข้างได้
2. ให้ผเู้ ล่นเริม่ จากการเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 3 จังหวะ ซึ่งต้องส่งบอล
ให้ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึ่งจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต
สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
3. ให้ผู้เ ล่ น เล่ น โดยจ ากั ด จัง หวะการเล่ น บอลไม่ เ กิ น 2 จัง หวะ ซึ่ ง ต้อ งส่ ง บอลให้
ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึ่งจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผู้
เล่นในแต่ละเซต
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (5)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___5_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ -____________ __ ___
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แ บ่ ง เท่ า ๆ กั น 4 กลุ่ ม โดยให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม ไปยื น ที่ จุ ด มาร์ค เกอร์ท่ี จั ด ไว้ใ ห้
โดยยืนเป็ นแถวตอนเรียงหนึ่ง
2. ให้ผู้เ ล่น ที่ ไ ด้บ อลแรกส่ง ไปทางขวามื อ จากนั้น ให้ผู้เ ล่น ที่ ร ับ บอลส่ง บอลกลับ มา
โดยให้ผู้เ ล่น ที่ ส่ง บอลเป็ น คนเคลื่ อ นที่ วิ่ ง มารับ บอลครึ่ง นึง ของสนาม แล้ว จึง จะส่ง ข้า มไปให้
กลุม่ ถัดไป แล้ววิ่งไปต่อแถวที่เรารับบอล
3. ซึง่ ให้ปฏิบตั ิแบบนีเ้ รือ่ ย ๆ โดยจะกาหนดไม่ให้เกิน 2 จังหวะ แล้วสลับทางส่งบอล
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง

98
SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร จานวน 2 สนาม / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ง กลุ่ม เท่ า ๆ กัน 2 สนาม แบ่ง เป็ น ฝ่ ายครอบครองบอล 4 คน เป็ น ฝ่ ายไล่บอล
2 คน
2. ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ได้ 15 ครัง้ ต่อเนื่อง ฝ่ ายไล่บอลต้องไล่บอลให้ได้
ก่อนถึง 15 ครัง้
3. เริม่ จากเล่นโดยไม่จากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 2 จังหวะ และเล่นจังหวะเดียว
4. ผูเ้ ล่นที่จ่ายบอลเสียหรือโดนผูเ้ ล่นที่ไล่บอล ให้มาเป็ นฝ่ ายไล่บอลแทน
5. ให้ผฝู้ ึ กสอนกาหนดว่าในแต่ละรอบโดยเปลี่ยนให้เล่นตามที่กาหนดจังหวะให้เล่น
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่น 4 ต่อ 4 คนในสนาม
2. ให้ผเู้ ล่นเริม่ จากการเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 3 จังหวะ ซึ่งต้องส่งบอล
ให้ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึ่งจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต
สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
3. ให้ผู้เ ล่น เล่น โดยจ ากัด จัง หวะการเล่น บอลไม่เ กิ น 2 จัง หวะ ซึ่ง ต้อ งส่ง บอลให้ทีม
เดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ซึง่ จะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่น
ในแต่ละเซต
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (6)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___6_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ -____________ __ ___
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. จับคูส่ ง่ บอล บังคับให้เล่น 2 จังหวะ (จับแล้วส่ง) ในเวลา 2 นาที
2. จับคูส่ ง่ บอล บังคับให้เล่นจังหวะเดียว (ส่ง) ในเวลา 3 นาที
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 10 เมตร จานวน 2 สนาม / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่ง กลุ่ม เท่ า ๆ กัน 2 สนาม แบ่ง เป็ น ฝ่ ายครอบครองบอล 4 คน เป็ น ฝ่ ายไล่บอล
2 คน
2. ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ได้ 15 ครัง้ ต่อเนื่อง ฝ่ ายไล่บอลต้องไล่บอลให้ได้
ก่อนถึง 15 ครัง้
3. เริม่ จากเล่นโดยไม่จากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 2 จังหวะ และเล่นจังหวะเดียว
4. ผูเ้ ล่นที่จ่ายบอลเสียหรือโดนผูเ้ ล่นที่ไล่บอล ให้มาเป็ นฝ่ ายไล่บอลแทน
5. ให้ผฝู้ ึ กสอนกาหนดว่าในแต่ละรอบโดยเปลี่ยนให้เล่นตามที่กาหนดจังหวะให้เล่น
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้ผู้เ ล่น แบ่ง กลุ่ม กลุ่ม ละเท่ า ๆ กัน ซึ่ง จะมี ทั้ง ผู้เ ล่น ครองบอลและผู้เ ล่น ไล่บ อล
โดยให้ผเู้ ล่นยืนในสนามของแต่ละฝั่งก่อน โดยสนามจะแบ่งไว้ 2 ฝั่งอย่างชัดเจน
2. เมื่อโค้ชส่งบอลเริ่มเล่นให้ฝ่ ั งผูเ้ ล่นครอบครองบอล ให้ฝ่ ั งผูเ้ ล่นที่ไล่บอลเข้าไปไล่ในฝั่ ง
ของผูท้ ่ีครอบครองบอล เพื่อแย่งบอลกลับมาในฝั่งตนเองให้ได้
3. โดยฝั่ งผูเ้ ล่นที่ไล่บอลจะต้องให้ผเู้ ล่น 1 คน ยืนอยู่ฝ่ ั งตัวเอง โดยรอรับบอลจากผูเ้ ล่น
ทีมเดียวกันที่ตดั บอลได้ เพื่อส่งกลับมาแดนทีมตัวเอง เผื่อให้ทีมที่เสียบอลเป็ นฝ่ ายไล่บอล
4. โดยผูเ้ ล่นที่ ครอบครองบอลเล่นได้ไม่เกิน 2 จังหวะ ซึ่งจะต้องส่งบอลให้ทีมเดียวกัน
ให้ได้จานวน 20 ครัง้
5. การเล่นจะให้เล่นกัน 6 เซต เซตละ 4 นาที พักระหว่างเซต 1 นาที แต่ถา้ ผูเ้ ล่นที่ครอง
บอลสามารถส่งบอลครบก่อนที่กาหนดเวลา ให้ลงโทษด้วยวิธีการที่เหมาะสม
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง และต้องใช้การสื่อสารในทีมเข้ามาช่วย
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง และความรวดเร็วในการส่งบอล
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (7)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___7_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ประตูเล็ก 1 คู_่ ___ __ ___
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. แบ่งกลุม่ ละ เท่า ๆ กัน จานวน 4 กลุม่ แล้วยืนตรงบริเวณตาแหน่งที่วางมาร์คเกอไว้ให้
4 จุด โดยยืนเรียงเป็ นแถวตอนเรียงหนึ่ง
2. เมื่อได้ยินสัญญานจากโค้ชให้ผเู้ ล่นส่งบอลไปทางด้านขวามือ โดยกาหนดการส่งบอล
2 จังหวะทุกครัง้ และถ้าได้ยินสัญญาณอีกครัง้ ให้สลับการส่งบอลมาทางซ้ายมือ
3. จากนัน้ ให้ผเู้ ล่นที่สง่ บอลเสร็จแล้ววิ่งไปต่อด้านหลังของแถวที่สง่ บอลไป เพื่อรอส่งบอล
อีกครัง้
4. เมื่อโค้ชเห็นว่าการส่งบอลดีขนึ ้ จะเพิ่มจานวนลูกบอลไปอีก 1 ลูก
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
2. จับบอลจังหวะแรก พร้อมส่งได้ทนั ที
3. มองเป้าหมาย >> มองบอล วางเท้าหลักระยะห่างจากลูกบอลประมาณ 1 คืบ ย่อเข่า
เล็กน้อย เน้นนา้ หนักและทิศทาง มาก่อนความแรง ส่งที่ตวั หรือที่พนื ้ ที่
4. เท้าที่ส่งง้างไปด้านหลัง เก็รงข้อเท้า >> เกร็งเข่า >> เกร็งสะโพก >> เหวี่ยงเท้ามา
ด้านหน้า >> เท้าสัมผัสบอลปล่อยเท้าตามลูกบอล
5. ใช้ส่วนต่างๆของเท้าในการเตะลูกบอลข้างเท้าด้านใน, ข้างเท้าด้านนอก, หลังเท้า
(เน้นการใช้ขา้ งเท้าด้านในเป็ นหลัก)
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SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 15 x 15 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่นเท่า ๆ กัน 3 ทีม ให้เล่น 4 ต่อ 4 คนในสนาม ให้ผเู้ ล่นฝ่ ายครอบครองบอล
เล่นไม่เกิน 2 จังหวะ เล่น 2 เซต เซตละ 2 นาที
2. ผูเ้ ล่น ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ภายใน 2 นาที
ถ้าครบตามจานวน 15 ครัง้ ก่อนหมดเวลา ให้ลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. เริ่มแรกให้ผูเ้ ล่น ที่ ไล่บอลเข้าไปในสนาม 1 คน โดยอี ก 3 คน รอนอกกรอบสนาม
ซึ่งผูเ้ ล่นที่ไล่บอลคนแรกจะต้องตัดบอลให้ได้ ถ้าตัดบอลได้ 1 ครัง้ ผูเ้ ล่นที่ไล่บอลที่อยู่นอกกรอบ
สามารถเข้ามาได้ทีละ 1 คน โดยจะต้องไล่บอลให้ได้มากที่ สดุ เพื่อนาผูเ้ ล่นที่อยู่นอกกรอบเข้ามา
ในสนามครบจานวน
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง และต้องใช้การสื่อสารในทีมเข้ามาช่วย
2. ตื่ น ตัว รับ รู ส้ ถานการณ์ร อบๆ และเน้น ความแม่น ย าทั้ง น า้ หนัก และทิ ศ ทาง และ
ความรวดเร็วในการส่งบอล
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่น 4 ต่อ 4 คนในสนาม
2. ให้ผเู้ ล่นเริม่ จากการเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 3 จังหวะ ซึ่งต้องส่งบอล
ให้ทีมเดียวกันให้ได้ 10 ครัง้ ก่อน จึงจะสามารถยิงประตูได้ ซึ่งจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่าง
เซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
3. ให้ผู้เ ล่น เล่น โดยจ ากัด จัง หวะการเล่น บอลไม่เ กิ น 2 จัง หวะ ซึ่ง ต้อ งส่ง บอลให้ทีม
เดียวกันให้ได้ 10 ครัง้ ก่อน จึงจะสามารถยิงประตูได้ซ่ึงจะเล่นเซตละ 4 นาที พักระหว่างเซตละ
1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง และต้องใช้การสื่อสารในทีมเข้ามาช่วย
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง และความรวดเร็วในการส่งบอล
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INDIVIDUAL SESSION PLAN (8)
COACH/ผูฝ้ ึ กสอน____นายอัทธ์ คุม้ พุม่ ____________________________________________
VENUE/สถานที่ __โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ _________

WEEK/สับดาห์ท่ี___8_____

TEAM/ทีม __ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา__ ____________

AGE/อายุ __16 - 17_ปี _ __

TOPIC/หัวข้อ ___พัฒนาการรับและส่งลูกฟุตบอล _____________________________________
PRACTICE ORGANIZATION/การจัดการการซ้อม
NUMBER OF ACTIVE PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่น

15

คน

NUMBER OF INJURES PLAYERS/จานวนผูเ้ ล่นบาดเจ็บ ___ -____ คน
EQUIPMENTS/อุปกรณ์: FOOTBALLS/ลูกฟุตบอล __

10 ลูก_________________ ___

MARKERS/มาร์คเกอร์ __

8 อัน______________________

BIBS / เสือ้ เอีย๊ ม

__

10 ตัว_____________ _______

CONES/ โคน

___

-________________________

OTHER CONSIDERATION/อื่นๆ _____ประตูเล็ก 2 คู_่ _________
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TECHNIQUE

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แ บ่ ง เท่ า ๆ กั น 4 กลุ่ ม โดยให้แ ต่ ล ะกลุ่ ม ไปยื น ที่ จุ ด มาร์ค เกอร์ท่ี จั ด ไว้ใ ห้
โดยยืนเป็ นแถวตอนเรียงหนึ่ง
2. ให้ผู้เ ล่น ที่ ไ ด้บ อลแรกส่ง ไปทางขวามื อ จากนั้น ให้ผู้เ ล่น ที่ ร ับ บอลส่ง บอลกลับ มา
โดยให้ผู้เ ล่น ที่ ส่ง บอลเป็ น คนเคลื่ อ นที่ วิ่ ง มารับ บอลครึ่ง นึง ของสนาม แล้ว จึง จะส่ง ข้า มไปให้
กลุม่ ถัดไป แล้ววิ่งไปต่อแถวที่เรารับบอล
3. ซึง่ ให้ปฏิบตั ิแบบนีเ้ รือ่ ย ๆ โดยจะกาหนดไม่ให้เกิน 2 จังหวะ แล้วสลับทางส่งบอล
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง
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SKILLS

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 10 x 12 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 5 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่นเท่า ๆ กัน 3 ทีม ให้เล่น 4 ต่อ 4 คนในสนาม ให้ผเู้ ล่นฝ่ ายครอบครองบอล
เล่นไม่เกิน 2 จังหวะ เล่น 2 เซต เซตละ 2 นาที
2. ผูเ้ ล่น ฝ่ ายครอบครองบอลต้องส่งบอลให้ทีมเดียวกันให้ได้ 15 ครัง้ ภายใน 2 นาที
ถ้าครบตามจานวน 15 ครัง้ ก่อนหมดเวลา ให้ลงโทษด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
3. เริ่มแรกให้ผูเ้ ล่น ที่ ไล่บอลเข้าไปในสนาม 1 คน โดยอี ก 3 คน รอนอกกรอบสนาม
ซึ่งผูเ้ ล่นที่ไล่บอลคนแรกจะต้องตัดบอลให้ได้ ถ้าตัดบอลได้ 1 ครัง้ ผูเ้ ล่นที่ไล่บอลที่อยู่นอกกรอบ
สามารถเข้ามาได้ทีละ 1 คน โดยจะต้องไล่บอลให้ได้มากที่ สดุ เพื่อนาผูเ้ ล่นที่อยู่นอกกรอบเข้ามา
ในสนามครบจานวน
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่ง หรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง และต้องใช้การสื่อสารในทีมเข้ามาช่วย
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SMALL SIDED GAME

ORGANIZATION/ การจัดการสนาม
ขนาดสนาม 20 x 30 เมตร / ใช้เวลาในการฝึ ก 30 นาที
PROCEDURES/ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้แบ่งผูเ้ ล่น 4 ต่อ 4 คนในสนาม
2. ให้ผเู้ ล่นเริม่ จากการเล่นโดยจากัดจังหวะการเล่นบอลไม่เกิน 3 จังหวะ ซึ่งต้องส่งบอล
ให้ที ม เดี ย วกัน ให้ไ ด้ 10 ครั้ง ก่ อ น จึ ง จะสามารถยิ ง ประตูไ หนก็ ไ ด้ ซึ่ ง จะเล่ น เซตละ 4 นาที
พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
3. ให้ผู้เ ล่ น เล่ น โดยจ ากั ด จัง หวะการเล่ น บอลไม่ เ กิ น 2 จัง หวะ ซึ่ ง ต้อ งส่ ง บอลให้
ที ม เดี ย วกั น ให้ไ ด้ 10 ครั้ง ก่ อ น จึ ง จะสามารถยิ ง ประตู ไ หนก็ ไ ด้ ซึ่ ง จะเล่ น เซตละ 4 นาที
พักระหว่างเซตละ 1 นาที จานวน 3 เซต สลับผูเ้ ล่นในแต่ละเซต
COACHING POINT/ สิ่งสาคัญในการโค้ช
1. ผูเ้ ล่นต้องใช้สมองคิดในการส่งลูกฟุตบอลให้เพื่อนแล้วไม่ให้ถกู แย่งหรือส่งลูกฟุตบอล
ไปยังผูเ้ ล่นตาแหน่งที่ปลอดภัยต่อการถูกแย่ง และต้องใช้การสื่อสารในทีมเข้ามาช่วย
2. ตื่นตัว รับรูส้ ถานการณ์รอบๆ
3. เน้นความแม่นยาทัง้ นา้ หนักและทิศทาง และความรวดเร็วในการส่งบอล
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โปรแกรมท่าการฝึ กความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ขา
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โปรแกรมท่าการฝึ กความแข็งแรงกล้ามเนือ้ ขา
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1. Sumo Squat

1. ยืนท่าเตรียม ลาตัวตัง้ ตรง แยกเท้าทัง้ สองข้างออกโดยมีระยะห่างกว้างกว่าหัวไหล่
เล็กน้อย ปลายเท้าทัง้ สองข้างชีอ้ อก 45 องศา จากนัน้ ประสานแขนทัง้ สองข้างเข้าด้วยกัน
2. ค่อยๆ คลายกล้ามเนือ้ หน้าขาออก ลดลาตัวช่วงบนลง โดยการหย่อนสะโพกไปทาง
ด้านหลัง จนต้นขาขนานกับพืน้ โดยต้นขาและปลายขาทามุมกัน 90 องศา พยายามรักษาแนวของ
หัวเข่าห้ามเลยปลายเท้า พร้อมสูดลมหายใจเข้า
3.ออกแรงเกร็งกล้ามเนือ้ หน้าขา เพื่อยกสะโพกและลาตัวขึน้ ขาเหยียดจนเกือบตรง และ
ไม่ล็อคข้อเข่า พร้อมกับปล่อยลมหายใจออก นับเป็ น 1 ครัง้
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2. Static Lunge

1. ยืนท่าเตรียม ก้าวเท้าข้างใดข้างหนึ่งไปด้านหน้า เท้าหน้ายืนเต็มเท้า เท้าหลังเปิ ดส้น
เท้าเล็กน้อยปลายเท้าทัง้ สองข้างชีต้ รง ยืนนา้ หนักตัวอยู่บนเท้าด้านหน้า มือทัง้ สองข้างจับสะเอว
หลังตรง ไม่งมุ้ หลัง
2. ค่อย ๆ คลายกล้ามเนือ้ หน้าขา และลดลาตัวช่วงบนลง งอเข่าทัง้ สองข้างโดยให้เข่ าทา
มุม 90 องศา หัวเข่าของขาด้านหลังลดลงเกือบถึงพืน้ แต่ไม่แตะพืน้ รักษาแนวระดับหัวเข่าของขา
ด้านหน้าไม่ให้เลยปลายเท้า พร้อมสูดลมหายใจเข้า
3. ออกแรงเกร็ ง กล้า มเนื ้อ ขา เพื่ อ ยกล าตัว ขึ น้ ขาทั้ง สองข้า งเหยี ย ดจนเกื อ บตรง
รักษาระดับการทรงตัว เท้าทั้งสองข้างไม่เคลื่ อนออกจากจุดยืน ไม่ล็อคข้อเข่า พร้อมปล่อยลม
หายใจออก นับเป็ น 1 ครัง้
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3. Bulgarian Split Squat

1. ยื น ท่ า เตรี ย ม เหยี ย ดขาข้ า งใดข้ า งหนึ่ ง ไปด้ า นหลั ง และวางบนอุ ป กรณ์
(เก้าอีห้ รือบล๊อค) โดยให้หลังเท้าแนบชิดกับพืน้ ขาด้านหน้ายืนเต็มเท้า ยืนนา้ หนักตัวอยู่บนเท้า
ด้านหน้า มือทัง้ สองข้างจับสะเอวหลังตรง
2. ค่อย ๆ คลายกล้ามเนือ้ หน้าขา ลดลาตัวช่วงบนลง งอเข่าทัง้ สองข้างลง หัวเข้าของขา
ด้านหลังดิ่งลงพืน้ ในแนวตรงเกือบถึงพืน้ แต่ไม่แตะพืน้ รักษาระดับหัวเข่าของขาด้านหน้าไม่ควร
เลยปลายเท้า ลาตัวตัง้ ตรง พร้อมสูดลมหายใจเข้า
3. ออกแรงเกร็งกล้ามเนือ้ หน้าขา เพื่อยกลาตัวขึน้ และเหยียดขาจนขาด้านหน้าเกือบตรง
รักษาระดับการทรงตัวและระดับของเท้าไม่ให้เคลื่อนออกจากจุดเริ่มต้น พร้อมปล่อยลมหายใจ
ออก นับเป็ น 1 ครัง้
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4. Full Squat

1. ยืนท่าเตรียม ลาตัวตัง้ ตรง แยกเท้าทัง้ สองข้างออกโดยมีระยะห่างกว้างเท่ากับหัวไหล่
ปลายเท้าทัง้ สองข้างชีต้ รงไปด้านหน้า จากนัน้ ประสานแขนทัง้ สองข้างเข้าด้วยกัน
2. ค่อยๆ คลายกล้ามเนือ้ ต้นขาออก ลดลาตัวช่วงบนลง โดยการหย่อนสะโพกออกไปทาง
ด้านหลังจนต้นขาด้านหลังและน่องติดกัน พยายามรักษาแนวของหัวเข่า ให้เลยปลายเท้าออกไป
เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า
3. ออกแรงเกร็งกล้ามเนือ้ ต้นขา เพื่อยกลาตัวให้ลอยขึน้ ขาเหยียดจนเกือบตึง แต่ไม่ล็อก
ข้อเข่า กลับเข้าสูท่ ่าเตรียม พร้อมกับปล่อยลมหายใจออก นับเป็ น 1 ครัง้
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5. Sliding Lunge

1. ยืนท่าเตรียม ลาตัวตัง้ ตรง เหยียดขาด้านในด้านหนึ่งไปด้านหลังงอเข่าเล็กน้อยและ
วางปลายเท้าไว้บนแผ่นอุปกรณ์ ยืนนา้ หนักตัวอยูบ่ นเท้าด้านหน้า มือทัง้ สองข้างจับสะเอว
2. ค่อย ๆ ถอยและเหยียดขาที่มีอุปกรณ์ไปด้านหลังให้เรียบไปกับพืน้ พร้อมลดลาตัว
ช่วงบนลง งอเข่าของขาด้านหน้าลง ทามุม 90 องศา รักษาระดับหัวเข่าของขาด้านหน้าไม่ให้เลย
ปลายเท้า พร้อมสูดลมหายใจเข้า
3. ออกแรงเกร็งกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหน้า เพื่อยกลาตัวขึน้ ยืน พร้อมกับลากขาหลังกลับ
สู่ ท่ า เตรี ย มพร้อ ม รั ก ษาระดั บ การทรงตั ว และระดั บ ของเท้ า ไม่ ใ ห้ อ อกจากจุ ด เริ่ ม ต้ น
ปล่อยลมหายใจออก นับเป็ น 1 ครัง้
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6. Stiff - Leg Ankle Hop

1. ยืนท่าเตรียม แยกเท้าทัง้ สองข้างออกจากกัน โดยมีระยะความกว้างเท่ากับหัวไหล่
ปลายเท้าชีต้ รงไปด้านหน้า มือทัง้ สองข้างจับสะเอว ลาตัวตัง้ ตรง
2. กระโดดขึน้ แนวตรงและลงมา โดยรักษาระดับของเข่าไม่ให้งอในจังหวะที่ลงสูพ่ นื ้ และ
ลาตัวตัง้ ตรงอยู่เสมอ ในจังหวะการกระโดดให้ใช้กล้ามเนื อ้ น่องเป็ นหลักโดยการตบฝ่ าเท้าใน
ส่วนปลายเท้าทัง้ สองข้างพร้อมกันเพื่อส่งแรงในการกระโดด
3. การกระโดดขึน้ และลงสูพ่ นื ้ จะเท่ากับ 1 ครัง้ ปฏิบตั ิเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะครบตามจานวน
ที่กาหนด
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7. Single - Leg Ankle Hops

1. ยืนท่าเตรียม เท้าทัง้ สองข้างวางชิดติดกัน ปลายเท้าชีต้ รงไปด้านหน้า ยกขาข้างใด
ข้างหนึ่งขึน้ จากนัน้ งอเข่าไปด้านหลัง มือทัง้ สองข้างจับสะเอว ลาตัวตัง้ ตรง
2. กระโดดขึน้ แนวตรงและลงมา โดยรักษาระดับเข่าของขาด้านที่เหยียดตรงไม่ให้งอ
ในจังหวะที่ลงสู่พืน้ และลาตัวตัง้ ตรงอยู่เสมอ ในจังหวะการกระโดดให้ใช้กล้ามเนือ้ น่องของขา
ด้านหลังเหยียดตรงเป็ นหลักโดยการตบฝ่ าเท้าในส่วนปลายเท้าเพื่อส่งแรงในการกระโดด
3. การกระโดดขึน้ และลงสูพ่ นื ้ จะเท่ากับ 1 ครัง้ ปฏิบตั ิเรือ่ ย ๆ จนกว่าจะครบตามจานวน
ที่กาหนด
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8. Elevated Calf Raise

1. ยืนท่าเตรียม โดยการยืนปลายเท้าวางบนขั้นบันได และส่วนของกลางฝ่ าเท้าและ
ส้นเท้าอยูน่ อกขัน้ บันได มือทัง้ สองจับราวบันไดเพื่อรักษาการทรงตัว ยืนลาตัวตัง้ ตรง
2. หย่อนนา้ หนักตัวลงบนส้นเท้าให้สน้ เท้าลดระดับลงต่ากว่าปลายเท้า กล้ามเนือ้ น่อง
เหยียดออกตึง ขาทัง้ สองข้างเหยียดตรงและลาตัวตัง้ ตรง
3. ออกแรงเกร็งกล้ามเนือ้ น่องโดยส่งแรงจากปลายเท้าเพื่อยกลาตั วให้สงู ขึน้ ที่สดุ และ
ค้างไว้ 1 - 2 วินาที และกลับมายืนในท่าเตรียม นับเป็ น 1 ครัง้
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9. Single – Leg Elevated Calf Raise

1. ยืนท่าเตรียม โดยการยกขาข้างใดข้างหนึ่งขึน้ และงอเข่าไปด้านหลัง ส่ วนเท้าอีกข้าง
ยืนปลายเท้าวางบนขัน้ บันได และส่วนของกลางฝ่ าเท้าและส้นเท้าอยู่นอกขัน้ บันได มือทั้งสอง
จับราวบันไดเพื่อรักษาการทรงตัว ยืนลาตัวตัง้ ตรง
2. หย่อนนา้ หนักตัวลงบนส้นเท้าด้านที่ยืนบนบันไดให้สน้ เท้าลดระดับลงต่ากว่าปลาย
เท้า กล้ามเนือ้ น่องเหยียดออกตึง รักษาระดับของขาที่งอเข่าไว้ไม่ให้เคลื่อนหรือปลายเท้าตกลง
สูพ่ นื ้
3. ออกแรงเกร็งกล้ามเนือ้ น่องโดยส่งแรงจากปลายเท้าเพื่อยกลาตัวให้สงู ขึน้ ที่สดุ และ
ค้างไว้ 1 - 2 วินาที และกลับมายืนในท่าเตรียม นับเป็ น 1 ครัง้
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10. Squat Calf Raise

1. ท่ า เตรีย มพร้อ ม ด้ว ยการยื น น ้า หนัก ลงบนนิ ว้ เท้า ทั้ง สองข้า ง โดยระยะห่ า งของ
เท้าทัง้ สองข้าง กว้างเท้ากับหัวไหล่ งอเข่าพร้อมหย่อนสะโพกไปทางด้านหลังโดยทามุมประมาณ
90 องศา มือทัง้ สองข้างหาที่จบั เพื่อรักษาการทรงตัว
2. ยกลาตัวขึน้ สูงที่สุด โดยใช้นิว้ เท้าทั้งสองข้างเป็ นตัวส่งแรง เมื่อยกลาตัวขึน้ ค้างไว้
1 - 2 วินาที และกลับสูท่ ่าเตรียมพร้อม จะนับเป็ น 1 ครัง้
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การอบอุ่นร่างกายเฉพาะ (Specific Warm up)
เป็ นการอบอุ่นร่างกายในส่วนของอวัยวะหรือกล้ามเนือ้ มุ่งเน้นเฉพาะส่วน ที่ตอ้ งใช้งาน
ตามทักษะที่ตอ้ งการแตกต่างกันไป ตามชนิดกีฬานัน้ ๆ เช่น กระโดดสูง กระโดดไกล การอบอุ่น
ร่างกายในแบบเฉพาะควรมุ่งเน้นด้านทักษะกลไกการเคลื่อนไหว ความเร็ว และความแข็งแรง
ที่จาเป็ น สาหรับกรีฑาประเภทนัน้ ๆ เป็ นสาคัญ ดังนัน้ จึงควรเตรียมร่างกายให้พร้อมด้วยการวิ่งเร็ว
ระยะสัน้ ๆ การกระโดด และการบริหารร่างกายด้วยท่าความอ่อนตัวอย่างหนัก นอกจากการอบอุน่
ร่างกาย (Warm up) จะมี ความสาคัญต่อการเล่น กี ฬาอย่างละเลยไม่ได้แล้ว ยัง มี ส่ิง ที่ สาคัญ
ไม่นอ้ ยไปกว่าการอบอุน่ ร่างกาย คือ การผ่อนร่างกาย (Cool down) ที่นกั กีฬาต้องปฏิบตั ิหลังเสร็จ
สิน้ การเล่นกีฬาทุกครัง้ อีกด้วย การผ่อนร่างกาย เป็ นการลดความหนักในการเล่นกีฬาลงอย่างช้า ๆ
ภายหลังได้เล่นกีฬา ลักษณะหรือรู ปแบบการผ่อนร่างกาย จะคล้ายกับการอบอุ่นร่างกาย ต่างกัน
ที่ลาดับการเล่นจะย้อนกลับจากหนักไปสู่เบา ซึ่งชีพจรค่อย ๆ ลดลงอย่างช้า ๆ ชีพจรจะลดลงถึง
ระดับประมาณ 120 ครัง้ ต่อนาทีแล้ว หลังจากนัน้ ควรให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่อไปอีกอย่างน้อย
5 นาที โดยทาให้ชา้ ลง ให้มีการเคลื่อนไหวขาอยู่ตลอดเวลา เพื่อไล่เลือดกลับสูห่ วั ใจ ป้องกันไม่ให้
เลือดคั่งค้างอยูต่ ามกล้ามเนือ้ ดังนัน้ จึงไม่ควรใช้ท่าที่กล้ามเนือ้ หดเกร็งค้างไว้นานๆ เช่น ท่าย่อเข่า
ค้า งไว้น าน ๆ ควรใช้ท่ า ย่ อ เหยี ย ดเป็ น จัง หวะ การเดิ น ในจัง หวะช้า ลง การย่ า เท้า อยู่กับ ที่
การทาเช่นนี ้ จะช่วยปรับความดันเลือด ป้องกันอาการเวียนศีรษะและอาการหัวใจเต้นผิดปกติ
ช่วยกาจัดของเสียที่คา้ งอยู่ในกล้ามเนือ้ ทาให้กล้ามเนือ้ ไม่เกิดความเมื่อยล้า หรือการปวดระบม
กล้ามเนือ้
การผ่อนร่างกาย (Cool down) มีขั้นตอนดังนี้
1. การผ่อนร่างกายทั่วไป (General cool down).
1.1 เดินเร็ว กระโดดตบช้า ๆ หรือวิ่งช้า ๆ เพื่อค่อย ๆ ลดการทางานของร่างกายลง
1.2 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ เพื่อลดความตึงของกล้ามเนือ้ เพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่
กล้ามเนือ้ และเป็ นการลดความระบมกล้ามเนือ้ ดังต่อไปนี ้
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การยืดกล้ามเนือ้ ต้นขาและสะโพก
1.นอนยกขาข้างหนึ่ง พับขา
2.ใช้มือดึงต้นขาด้านหลัง
3.ทาสลับข้างกัน ค้างไว้ 10 วินาที ทา 3 เที่ยว

การยืดกล้ามเนือ้ ขาและหลัง
1. นั่งเหยียดเท้า
2. มือเหยียดไปข้างหน้า
3. ก้มตัวไปข้างหน้า ค้างไว้ 10 วินาที ทา 3 เที่ยว
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การยืดกล้ามเนือ้ ขาด้านข้าง
1. นั่งเหยียดขา นาขาข้างหนึ่งไขว้
2. ใช้ มื อ ข้ า งหนึ่ ง ดั น ขาพร้ อ มบิ ด ตั ว ไปในทิ ศ ทางตรงข้ า ม ค้ า งไว้ 10 วิ น าที
ทาข้างละ 3 เที่ยว

การยืดกล้ามเนือ้ ขาด้านข้าง และหลัง
1. นั่งงอขาเป็ นรูปสามเหลี่ยม
2. ดึงขาให้ใกล้ตวั ที่สดุ
3. ก้มตัวไปข้างหน้า ค้างไว้ 10 วินาที ทา 3 เที่ยว
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การนั่งยืดต้นขาด้านหลังสลับซ้ายขวา
1. นั่งชันขาซ้ายขึน้ ให้หวั เข่าตัง้ ฉากและนาขาขวาวางบนขาซ้าย
2. นั่งชันขาขวาขึน้ ให้หวั เข่าตัง้ ฉากและนาขาซ้ายวางบนขาขวา

การจับต้นขาสลับซ้ายขวา
1. นอนราบกับพืน้ และยกขาขวาให้อยูใ่ นลักษณะตัง้ ฉาก โดยขาซ้ายติดพืน้
2. ใช้มือจับที่บริเวณข้อพับหลังหัวเข่าขวาที่ยกตัง้ ฉาก
3. นอนราบกับพืน้ และยกขซ้ายาให้อยูใ่ นลักษณะตัง้ ฉาก โดยขาขวาติดพืน้
4. ใช้มือจับที่บริเวณข้อพับหลังหัวเข่าซ้ายที่ยกตัง้ ฉาก
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การนั่งยืดหน้าขา 2 ข้าง
ค ้า เข่ า ทั้ง สองข้า งยื ด มาด้า นหน้า และยกสัน เท้า ทั้ง สองข้า งขึ น้ โดยใช้มื อ ทั้ง สอง
วางที่พนื ้ ด้านหลัง เพื่อกันล้ม

การยืดกล้ามเนือ้ น่อง
1. โน้มตัวลงด้านหน้าและใช้มือทัง้ สองวางที่พนื ้
2. นาขาขวาวางบนหลังขาซ้าย โดยที่ขาซ้ายต้องเหยียดตรึง
3. นาขาซ้ายวางบนหลังขาขวา โดยที่ขาขวาต้องเหยียดตรึง
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