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ในนักกีฬาฟุตซอล 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบของการฟนตัวที่มีตอความเร็วในการวิ่งและความแมนยําใน
การสงบอล ในนักกีฬาฟุตซอล กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักกีฬาฟุตซอล ที่เขารวมโครงการพัฒนากีฬา
ฟุตซอลสูความเปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จํานวน 12 คน โดยปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุตซอล
จําลองครั้งที ่1 จากนั้นทําการฟนตัวดวยวิธี 1) การนั่งพัก หรือ 2) การนั่งพักรวมกับการใหความเย็น หรือ 3) การนั่ง
พักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐาน หรือ 4) การนั่งพักรวมกับการยืดเหยียดกลามเนื้อ แลวปฏิบัติรูปแบบการ
เลนฟุตซอลจําลองครั้งที ่2 ทําการบันทึกความเร็วในการวิ่ง และความแมนยําในการสงบอล ขณะปฏิบัติรูปแบบการ
เลนฟุตซอลจําลองทั้ง 2 ครั้ง ทําการทดลองซ้ําโดยใชวิธีการพักเพื่อฟนตัวจนครบทั้ง 4 วิธี ทําการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา กําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบวา ความเร็วในการวิ่งและความแมนยําในการสงบอลไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อทําการพักเพื่อฟนตัวดวยวิธีตางๆ โดยพบการฟนสภาพความเร็วในการวิ่ง
ไดมากที่สุด (95.5%) เมื่อใชวิธีนั่งพักรวมกับการใหความเย็น ในขณะที่วิธีการนั่งพัก ทําใหฟนสภาพความเร็วในการ
วิ่งไดนอยที่สุด (93.0%) สวนความแมนยําในการสงบอล เมื่อใชวิธีการนั่งพักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐาน 
สามารถชวยใหฟนสภาพความแมนยําในการสงบอลไดมากที่สุด (98.4%) สวนวิธีการนั่งพัก ทําใหสามารถฟน
สภาพกลับมาไดนอยที่สุด (91.7%) ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนแนวทางใหผูฝกสอนพิจารณาเลือกรูปแบบของการ
ฟนตัวระยะสั้นที่เหมาะสมในระหวางเกมการแขงขันฟุตซอลตอไป  
 
คําสําคัญ :  การฟนตัว  ความเร็วในการว่ิง  ความแมนยําในการสงบอล  ฟุตซอล 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the effects of recovery methods on running speed 

and ball-passing accuracy of futsal players.  The subjects consisted of twelve people who were futsal 
players from futsal development project towards excellence of Chandrakasem Rajabhat University. The 
subjects performed futsal simulation game for the first time and then recovered by the following method 
1) sit or 2) sit and cool or 3) sit and basic movement or 4) sit and stretch. After that they performed the 
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futsal simulation game for the second time. During performing futsal simulation game, running speed 
and passing the ball accuracy were recorded. The experiment was repeated using other method of 
recovery at least two days afterward. All subjects completed all four methods in random order. Data 
were statistically analyzed using one-way analysis of variance with repeated measure and p-values of 
0.05 were considered significant. 

The data revealed no statistically significant difference in the ability to retain their speed of 
running and ball-passing accuracy (p > 0.05) when using different recovery methods. The retaining of 
speed during the second futsal simulation game were maximum after recovered by sit and cool 
methods (95.5%). Sit only methods caused the lowest speed retaining (93.0%). The retaining of 
accuracy was greatest after recovery by sit and basic movement (98.4%). Sit only methods caused the 
lowest accuracy retaining (91.7%). The results of this research can be used as guidance for instructors 
to choose an appropriate short-term recovery method during futsal competition.  

 
Keywords : recovery, running speed, ball-passing accuracy, futsal 
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คํานํา 
ในการแขงขันกีฬามีหลายปจจัยทีเ่ปนองคประกอบของการประสบความสําเร็จ ไมวาจะเปนความสามารถ

ของนักกีฬา การฝกซอม การวางแผนของผูฝกสอน ความพรอมของนักกีฬาในขณะทําการแขงขัน รวมถึงการพักเพื่อ
ฟนตัวจากความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลาจากการแขงขันในชวงแรก และสามารถกลับลงทําการแขงขันในชวงถัดไปดวย
สมรรถภาพของรางกายทีใ่กลเคียงกับการแขงขันชวงตนมากที่สุด  
 ฟุตซอลเปนกีฬาที่มีลักษณะการเลนที่มีการเคลื่อนทีท่ี่รวดเร็วตลอดเวลา เพื่อสรางเกมรุกหรือกลับลงมาตั้ง
รับ ซึ่งเนนการทํางานของกลามเนื้อแบบไมใชออกซิเจนถึงรอยละ 80 ของพลังงานที่ถูกนํามาใชในการเคลื่อนไหว
ทั้งหมด (เจริญ, 2538) จึงทําใหเกิดของเสียหรือกรดแลคติค ทําใหเกิดอาการเมื่อยลาซึ่งเปนสาเหตุสําคัญที่ทําให
ความเร็วลดลง ชวงทีม่ีการเปลี่ยนตัวออกจะเปนชวงที่นักกีฬาจะสามารถพักเพื่อคลายอาการเมื่อยลาได แตทีมสวน
ใหญไมไดมีการกําหนดรูปแบบการฟนสภาพรางกายใหนักกีฬาปฏิบัต ิสวนใหญจะใหนักกีฬานั่งพัก มีเพียงบางทีม
เทานั้นที่ใหนักกีฬาทําการเคลื่อนไหวรางกาย ตามความรูจากตําราและงานวิจัยทางวิทยาศาสตรการกีฬาที่
สอดคลองกันที่วา การออกกําลังกายเบาๆ จะทําใหมีการเคลื่อนยายกรดแลคติคจากเลือดและกลามเนื้อไดเร็วกวา
การพักเพื่อฟนตัวที่ไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว (ชูศักดิ์และกันยา 2536; พรพล 2547; ธีรวัฒน 2547 ; Toubekis et 
al., 2008) แตอยางไรก็ตามยังมีการพักเพื่อฟนตัวอีกหลากหลายวิธีที่มีการปฏิบัติกันในปจจุบันเชน การใหความ
เย็น การยืดเหยียดกลามเนื้อ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของการฟนตัวดวยวิธีตางๆ วาวิธีใดจะ
สามารถทําใหนักกีฬาฟนสภาพกลับมามีสมรรถภาพและแสดงความสามารถในการเลน เชน ความเร็วในการวิ่งและ
ความแมนยําในการสงบอลไดใกลเคียงกับการแขงขันในชวงตนไดมากที่สุด 

 
 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 
 

 996 

อุปกรณและวิธีการ 
กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางจํานวน 12 คน ไดมาจากการสุมอยางงายจากกลุมประชากรที่เปนนักกีฬาฟุตซอล เพศชาย 
อายุ 18 – 22 ป มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขดังนี ้คือเปนนักกีฬาฟุตซอลที่เขารวมโครงการพัฒนากีฬาฟุตซอลสูความ
เปนเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เปนผูที่มีสุขภาพดี และไมมีปญหาการบาดเจ็บของกลามเนื้อและขอ
ตอที่เปนอุปสรรคตอการทดลอง  
 
วิธีการทดลอง 
 การวิจัยนี้ใชรูปแบบ Random order crossover design โดยใหกลุมตัวอยางปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุต
ซอลจําลองครั้งที่ 1 (F1) เปนเวลา 5:30 นาที แลวทําการพักเพื่อฟนตัวที่ขางสนามเปนเวลา 5:30 นาทีโดยใชวิธีฟน
ตัววิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี ้1) การนั่งพัก (Sit) หรือ 2) การนั่งพักรวมกับการใหความเย็น (Sit & Cool) หรือ 3) การนั่ง
พักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐาน (Sit & Basic Movement; Sit & B.M.) หรือ 4) การนั่งพักรวมกับการยืด
เหยียดกลามเนื้อ (Sit & Stretch) แลวปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุตซอลจําลองครั้งที่ 2 (F2) โดยในขณะที่ปฏิบัติ
รูปแบบการเลนฟุตซอลจําลองนั้น ทําการบันทึกความเร็วในการวิ่งระยะทาง 5.1 เมตรและความแมนยําในการสง
บอลไปยังเปาหมายที่มีขนาดกวาง 0.75 เมตร สูง 0.5 เมตร จากระยะหาง 7.5 เมตร กลุมตัวอยางทุกคนจะทําการ
ทดลองดวยวิธกีารฟนตัววิธีตางๆ ครบทั้ง 4 วิธี การทดลองซ้ําแตละครั้งหางกันไมนอยกวา 2 วัน 
 
รูปแบบการเลนฟุตซอลจําลอง 
 การปฏิบั ติ รู ปแบบการ เล นฟุ ตซอลจํ าลอง เปนการ เคลื่ อนที่ ผ านจุดต า งๆ  ตามลํ าดับดั งนี ้
ADFGFDABKBADEIEDACMCADFHFDABLBADEJEDACNCA ดังแสดงในภาพที่ 1 และปฏิบัติซ้ําจนกระทั่ง
ครบ 5:30 นาทีตามเวลาที่กําหนด โดยการเคลื่อนที่ระหวางจุด A และจุด D ทุกครั้ง ใหนักกีฬาวิ่งดวยความเร็ว
สูงสุดผานอุปกรณจับเวลาที่ตั้งไวหางกัน 5.1 เมตร ในขณะที่การเคลื่อนที่ระหวางสองจุดอื่น จะใชการเคลื่อนที่โดย
การสไลด ในระยะเวลาที่กําหนดไว 3 วินาที และทุกครั้งที่เคลื่อนที่มาถึงจุด A และจุด D ใหนักกีฬาเตะลูกฟุตซอล
ไปยังเปาหมาย  
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ภาพที่ 1  รูปแบบการเลนฟุตซอลจําลอง 

 
การพักเพื่อฟนตัว 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีการพักเพื่อฟนตัว 4 วิธี ดังตอไปนี้ 1) วิธีการนั่งพัก เปนการนั่งพักอยูบนเกาอี้เปน
เวลา 5:30 นาที 2) วิธีการนั่งพักรวมกับการใหความเย็น เปนการนั่งพัก 2 นาที ตามดวยการใสเสื้อและปลอกขาที่
เย็น เปนเวลา 3:30 นาที 3) วิธีการนั่งพักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐาน เปนการนั่งพัก 2 นาที ตามดวยการ
เคลือ่นไหวรางกายพื้นฐานทาทางตางๆ เปนเวลา 3:30 นาที ไดแก วิ่งเหยาะ ตบเทา ยกเขา สไลด ไขวหนา-ไขวหลัง 
ปฏิบัตทิาละ 3 ชุด ควบคุมความหนักที่รอยละ 50±5 ของอัตราการเตนของหัวใจสํารอง 4) วิธีการนั่งพักรวมกับการ
ยืดเหยียดกลามเนื้อ เปนการนั่งพัก 2 นาท ีตามดวยการยืดเหยียดกลามเนื้อทาตางๆ เปนเวลา 3:30 นาที ไดแกการ
ยืดเหยียดกลุมกลามเนื้อนอง กลุมกลามเนื้อสะโพก กลุมกลามเนื้อตนขาดานหนา กลุมกลามเนื้อตนขาดานหลัง 
กลุมกลามเนื้อตนขาดานหลังและสะโพก กลุมกลามเนื้อกนและสะโพก และกลุมกลามเนื้อตนขาดานใน 
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ผลการทดลองและวิจารณ 
ความเร็วในการวิ่ง 

ภายหลังปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุตซอลจําลองครั้งที่ 1 (F1) และพักเพื่อฟนตัวแลวกลับมาปฏิบัติรูปแบบ
การเลนฟุตซอลจําลองครั้งที ่2 (F2) พบวา การพักเพื่อฟนตัวดวยวิธีนั่งพักรวมกับการใหความเย็นสามารถทําใหฟน
สภาพ (Recovery) ความเร็วในการวิ่งไดมากที่สุด (95.5%) ในขณะที่การนั่งพักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกาย
พื้นฐาน การนั่งพักรวมกับการยืดเหยียดกลามเนื้อ และวิธีการนั่งพัก ทําใหความเร็วในการวิ่งคืนสภาพได 95.1%  
94.9% และ 93% ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 การที่กลุมตัวอยางไมสามารถคืนสภาพความเร็วในการวิ่ง
กลับมาได 100% ในการปฏิบัติ F2 แมจะไดทําการฟนตัวดวยวิธีการตางๆ เปนระยะเวลา 5:30 นาทีแลว 
เนื่องมาจากเกิดการสะสมกรดแลคติคจากการทํางานของกลามเนื้อแบบไมใชออกซิเจน ซึ่งกรดแลคติคเปนสวน
สําคัญที่ทําใหความเร็วในการวิ่งลดลง (เจริญ, 2538) และใชเวลาประมาน 25 นาที ในการเคลื่อนยายกรดแลคติค
ครึ่งหนึ่งของปริมานกรดแลคติคที่สะสมไว (ชูศักดิ์ และ กันยา, 2536) จึงเปนเหตุใหการนั่งพักเพียง 5:30 นาที ใน
การวิจัยครั้งนี ้กรดแลคติคจึงยังคงมีปริมานลดลงไมมากนัก สงผลใหคืนสภาพความเร็วไดเพียง 93% ในขณะที่การ
พักดวยวิธีอื่นที่มีรูปแบบการฟนตัวแบบอื่นๆ มาผสมผสานเพื่อชวยในการฟนตัวอาจทําใหกรดแลคติคถูก
เคลื่อนยายจากกลามเนื้อไดมากกวา จึงทําใหการฟนสภาพความเร็วในการวิ่งเกิดขึ้นไดมากกวาการพักเพื่อฟนตัว
ดวยวิธีนั่งพักเพียงอยางเดียว โดยที่วิธีการนั่งพักรวมกับการยืดเหยียดกลามเนื้อจะชวยลดการตึงตัวของกลามเนื้อ
และทําใหรางกายรูสึกผอนคลาย ชวยใหความสัมพันธของระบบประสาทกลามเนื้อมีประสิทธิภาพ (สนธยา, 2547) 
สอดคลองกับ Asmussen and Mazin (1978) ที่กลาวไววา การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบอยูกับที่ระหวางชวงเวลา
พัก จะชวยในการฟนตัวจากอาการลาของกลามเนื้อได จึงทําใหการฟนสภาพความเร็วในการวิ่งหลังจากพักเพื่อฟน
ตัวแลวดีกวาวิธีการนั่งพัก สวนวิธีการฟนตัวโดยการนั่งพักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐานจะชวยเพิ่มการ
กําจัดของเสียในกลามเนื้อที่ออนลาและชวยขนสงสารอาหารและออกซิเจนไปยังเซลลกลามเนื้อซึ่งจะชวยเพิ่มให
กระบวนการฟนคืนสภาพเกิดขึ้นไดเร็วขึ้น (สนธยา, 2547) ในขณะทีก่ารฟนตัวดวยวิธีนั่งพักรวมกับการใหความเย็น
สงผลตอการฟนสภาพความเร็วในการวิ่งไดดีที่สุด เนื่องจากผลของความเย็นทําใหเกิดการหดตัวของหลอดเลือด
บริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับความเย็น ในขณะเดียวกันเปนการเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปยังกลามเนื้อจึงเปนการ
กระตุนใหเกิดการเคลื่อนยายของกรดแลคติคไดมากขึ้น (Marsh and Sleivert, 1999; Duffield et al., 2003; 
Hornery et al., 2006) กระบวนการนี้จะเปนตัวกระตุนการเคลื่อนยายกรดแลคติคออกจากกลามเนื้อโดยไมสงผล
กระทบตอการสะสมพลังงานและยังชวยสงเสริมการระบายความรอนออกจากรางกายดวยวิธีการนําความรอนออก
จากผิวหนังซึ่งมีอุณหภูมิสูงกวามายังเสื้อและปลอกขาที่มีอุณหภูมิต่ํากวา แทนที่จะระบายความรอนดวยวิธีการ
หลั่งเหงื่อเพียงอยางเดียว แตอยางไรก็ตามวิธีการฟนตัวดวยวิธีนั่งพัก นั่งพักรวมกับการยืดเหยียดกลามเนื้อ นั่งพัก
รวมกับการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐานและวิธีนั่งพักรวมกับการใหความเย็นสงผลตอการฟนสภาพความเร็วในการวิ่ง
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตสําหรับความเร็วที่ตางกันเพียงเล็กนอยนั้น อาจสงผลตอ
ความเร็วในการเขาหาลูกบอลไดตางกัน ซึ่งมีผลอยางมากตอรูปเกมสการแขงขัน  
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ตารางที ่1 เวลาเฉลี่ยในการวิ่งไปขางหนาระยะทาง 5.1 เมตรดวยความเร็วสูงสุด เมื่อปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุตซอล
 จําลองครั้งที่ 1 (Time F1) และครั้งที่ 2 (Time F2) ความแตกตางของเวลาเฉล่ีย (∆Time) และการฟนสภาพ 
 (Recovery) 

 Sit Sit & Cool Sit & B.M. Sit & Stretch p-value 
Time F1 (sec.) 1.160 1.140 1.188 1.176  
Time F2 (sec.) 1.240 1.193 1.244 1.235  
∆Time (sec.) +0.080 +0.053 +0.056 +0.059  
∆Time (%) +6.98 +4.50 +4.93 +5.06  
 Recovery (%) 93.02 95.50 95.07 94.94 0.382 
 
หมายเหตุ:   ∆Time (sec.)   =  Time F2 - Time F1 

  ∆Time (%) =  (Time F2 - Time F1) / Time F1 x 100   
   Recovery (%)  =  100 - ∆Time (%) 
 
ความแมนยําในการสงบอล  

ในการสงบอลใหมีความแมนยํานั้น จําเปนตองมีการควบคุมกลามเนื้อที่ทํางานประสานกันอยางสมบูรณ
แบบซึ่งเปนการควบคุมที่ละเอียดออน หากกลามเนื้อเมื่อยลาก็จะไมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวใหเปนไปตามที่
ตองการไดอยางสมบูรณ สงผลใหความแมนยําลดลง จากผลการวิจัยครั้งนี้พบวาภายหลังปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุต
ซอลจําลองครั้งที่ 1 (F1) และพักเพื่อฟนตัวแลวกลับมาปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุตซอลจําลองครั้งที ่2 (F2) การพัก
เพื่อฟนตัวดวยวิธีนั่งพักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐานสามารถฟนสภาพความแมนยําในการสงบอลไดมาก
ที่สุด (98.4%) ในขณะที่วิธีการนั่งพักรวมกับการใหความเย็น วิธีการนั่งพักรวมกับการยืดเหยียดกลามเนื้อ และ
วิธีการนั่งพัก สามารถคืนสภาพความแมนยําในการสงบอลได 96.4%, 95.6% และ 91.7% ตามลําดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ที่สนับสนุนการฟนตัวดวยการออกกําลังกายหรือเคลื่อนที่
เคลื่อนไหวเบาๆ ที่ไมสงผลกอใหเกิดกรดแลคติคเพิ่มขึ้น เชนการออกกําลังกายที่ความหนัก 40-49 เปอรเซ็นตของ 
Vo2max จะชวยใหระบบหายใจและระบบไหลเวียนโลหิตสามารถจะนําออกซิเจนไปสงยังกลามเนื้อไดอยางเพียงพอ
กับความตองการ (ชูศักดิ ์และ กันยา, 2536) ทําใหมีการเคลื่อนยายกรดแลคติคจากเลือดและกลามเนื้อไปยังตับ ไต 
หัวใจไดเร็วกวาการพักเพื่อฟนตัวที่ไมมีกิจกรรมการเคลื่อนไหว (ชูศักดิ์และกันยา 2536; พรพล 2547; ธีรวัฒน 2547 
; Toubekis et al., 2008) นอกจากนีก้ารเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐานที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นยังเปนการเตรียมความพรอม
ใหกับกลามเนื้อมัดตางๆ โดยการกระตุนใหมีการหดตัวคลายตัวในลักษณะที่คลายกับการเคลื่อนไหวที่ใชในการเลน
ฟุตซอล ทําใหไมเกิดอาการเกร็งของกลามเนื้อ พรอมที่จะเคลื่อนที่รวมถึงสงบอลที่ตองการการควบคุมที่
ละเอียดออนไดอยางแมนยํา ใกลเคียงกับการปฏิบัติ ในชวง F1 ในขณะที่การพักเพื่อฟนตัวดวยวิธีอื่นที่กําหนดขึ้น
ในการวิจัยครั้งนี้ มีคุณลักษณะเหลานี้ไมครบถวน เชน วิธีการนั่งพักรวมกับการใหความเย็นจะชวยกําจัดกรด       
แลคติคทีเ่กิดขึ้นซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของความเมื่อยลา โดยชวยใหรางกายสามารถระบายความรอนไดเร็วยิ่งขึ้นทําให
ลดภาระของระบบไหลเวียนเลือดในสวนที่ตองไปชวยถายเทความรอนออกจากรางกาย จึงสามารถไหลเวียนเลือด
ไปใชในการสงออกซิเจนและเคลื่อนยายกรดแลคติคออกจากลามเนื้อไดดีขึ้น และวิธีการนั่งพักรวมกับการยืดเหยียด
กลามเนื้อที่เปนการกระทําตอกลามเนื้อโดยการยืดคางไวเพื่อผอนคลายกลามเนื้อ ลดอาการเมื่อยลา แตไมมีการ
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กระตุนกลามเนื้อมัดตางๆ ใหมีการหดตัวคลายตัว อยางไรก็ตามการพักเพื่อฟนตัวทุกวิธีเปนความพยายามที่จะชวย
ใหรางกายมีความพรอมที่จะกลับไปสูการปฏิบัติ F2 ไดดีใกลเคียงเดิมใหไดมากที่สุด หากเทียบกับวิธีการนั่งพัก
เพียงอยางเดียวที่ไมมีปจจัยเสริมใดๆในการชวยฟนสภาพรางกาย อาจตองใชระยะเวลานานถึง 25 นาทีเพื่อ
เคลื่อนยายกรดแลคติคเพียงครึ่งหนึ่งของปริมานกรดแลคติคที่สะสมไว (ชูศักดิ์และกันยา, 2536) จึงอาจกลาวไดวา
การนั่งพักเพียงอยางเดียวในชวงการเปลี่ยนตัวออกจากสนามระยะสั้นระหวางการแขงขัน เปนวิธีการพักที่ไม
เหมาะสมและไมพึงปฏิบัติ แมจากการวิเคราะหทางสถิติจะไมพบความแตกตางทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
การพักเพื่อฟนตัวดวยวิธีตางๆ ทั้ง 4 วิธีก็ตาม แตอาจจะสงผลถึงรูปเกมสการแขงขันและมีผลตอการการแพหรือ
ชนะได  
 
ตารางที ่2 ความแมนยําในการสงบอลเมื่อปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุตซอลจําลองครั้งที ่1 (Accuracy F1) และครั้งที ่
 2 (Accuracy F2) ความแตกตางของความแมนยําในการสงบอล (∆ Accuracy) และการฟนสภาพ 
 (Recovery) 
 

 Sit Sit & Cool Sit & B.M. Sit & Stretch p-value 
Accuracy F1 (%) 49.33 50.60 50.50 49.70  
Accuracy F2 (%) 41.00 47.00 48.90 45.30  
∆  Accuracy (%) -8.3 -3.6 -1.6 -4.4  
Recovery (%) 91.70 96.40 98.40 95.60 0.51 
หมายเหตุ : Accuracy (%)  =   (จํานวนลูกที่สงแลวเขาสูเปาหมาย / จํานวนลูกที่สงทั้งหมด) x100 

 ∆Accuracy (%)  =   Accuracy F2 - Accuracy F1 
   Recovery (%)  =  100 - ∆ accuracy (%) 

 
สรุปผลและเสนอแนะ 

 ภายหลังปฏิบัติรูปแบบการเลนฟุตซอลจําลองครั้งที่ 1 (F1) และพักเพื่อฟนตัวแลว กลับมาปฏิบัติรูปแบบ
การเลนฟุตซอลจําลองครั้งที่ 2 (F2) พบวาการฟนสภาพความเร็วในการวิ่งของวิธีนั่งพักรวมกับการใหความเย็น
สามารถทําใหความเร็วในการวิ่งฟนสภาพไดมากที่สุด (95.5%) ในขณะที่การนั่งพักรวมกับการเคลื่อนไหวรางกาย
พื้นฐาน การนั่งพักรวมกับการยืดเหยียดกลามเนื้อ และวิธีการนั่งพัก ทําใหความเร็วในการวิ่งคืนสภาพได 95.1% , 
94.9% และ 93% ตามลําดับ และสําหรับความแมนยําในการสงบอล พบวาเมื่อทําการฟนตัวดวยวิธีนั่งพักรวมกับ
การเคลื่อนไหวรางกายพื้นฐานสามารถฟนสภาพความแมนยําในการสงบอลไดมากที่สุด (98.4%) ในขณะที่วิธีการ
นั่งพักรวมกับการใหความเย็น วิธีการนั่งพักรวมกับการยืดเหยียดกลามเนื้อ และวิธีการนั่งพัก สามารถคืนสภาพ
ความแมนยําในการสงบอลได 96.4% , 95.6% และ 91.7% ตามลําดับ จากผลการวิจัยนี้สามารถใชเปนแนวทาง
ใหแกผูฝกสอนในการพิจารณาเลือกใชวิธีพักเพื่อฟนตัวใหนักกีฬาปฏิบัติไดอยางเหมาะสมตอไป 
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