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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบและหาคาความสัมพันธระหวางอัตราการเตนของหัวใจและ

อัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนามขนาดเล็ก  กลุมตัวอยางเปนเพศชายสุขภาพดี ที่มีการ
ฝกซอมและเลนฟุตซอลสม่ําเสมอ จํานวน 12 คน  โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 4 กลุม กลุมละ 3 คน โดยใหกลุม
ตัวอยางทําการฝกฟุตซอลในสนามที่มีการยอขนาดใหเล็กลงจํานวน 3 ขนาดไดแก ขนาด 7 x 15 เมตร, 10 x 20 
เมตร และ 15 x 30 เมตร  โดยจะทําการฝกเซตละ 4 นาที  จํานวน 3 เซต  พักระหวางเซต 3 นาที   และจะทําการ
ฝกในสนามแตละขนาดโดยเวนชวงเวลาพักหางกันเปนเวลา 1 วัน  ซึ่งในขณะฝกนั้นจะทําการบันทึกคาอัตราการ
เตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อย  กอนและหลังการฝกในแตละเซตทุกครั้ง นําผลที่ไดจากการศึกษาไป
วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชสถิติคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัด
ซ้ํา  การเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Tukey และหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยวิธี Pearson 
Product Moment โดยกําหนดความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการวิจัยพบวา คาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจจากการฝกฟุตซอลในสนามทั้ง 3 ขนาด  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)  สวนคาเฉลี่ยอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนามทั้ง 3 
ขนาดไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ(P>0.05)  นอกจากนั้น จากการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา  การ
ฝกในสนามขนาด 15 x 30 เมตร อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อย มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต(ิP<0.05)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.878   สวนการฝกในสนามขนาด 7 x 15 
เมตร และ 10 x 20 เมตร อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยไมมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ(P>0.05)  โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.174 และ 0.376 ตามลําดับ   

ผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ สรุปไดวาการฝกฟุตซอลโดยการยอสนามใหมีขนาดเล็กลงนั้น เปนวิธีการฝก
รูปแบบหนึ่ง ที่ทําใหระดับความหนักของการฝก (มากกวา 80 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด) อยูในชวง
ระดับที่สามารถจะนําไปใชในการพัฒนาสมรรถภาพดานความอดทดของระบบแอโรบิคสําหรับนักฟุตซอลได โดย
การฝกในสนามขนาด 15 x 30 เมตร นอกจากจะมีคาระดับความหนักสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการฝกในสนามขนาด
อื่นแลว ยังสามารถที่นําอัตราการรับรูความเหนื่อยมาใชเปนดัชนีในการบอกระดับความหนักของการฝกมาใชแทน
อัตราการเตนของหัวใจได  
 
คําสําคัญ :  อัตราการเตนของหัวใจ  อัตราการรับรูความเหนื่อย  การฝกฟุตซอลสนามเล็ก 
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Abstract 
 The purposes of this study were to compare and correlate heart rate (HR) and rating of 
perceived exertion (RPE) of futsal small-sided games training. Twelve healthy male futsal players (aged 
20-22 years) participated in this study. The participants were divided into four teams, each team 
consisting of 3 players and completed three different pitch sizes of a futsal small-sided game training   
(7 x 15 m,  10 x 20 m and 15 x 30 m). The games consisted in 4 × 3 min bouts interspersed with 3 min 
active recovery and each game lasted 24-hour on separate occasions. HR was measured throughout 
the game and RPE were recorded immediately after training using the Borg Scale (6-20 scale). Data 
were statistically analyzed by using mean, standard deviation, one way analysis of variance with 
repeated measures along with multiple comparisons using the Tukey’s method and Pearson Product 
moment Correlation Coefficient. All testing used the .05 level of significant. 

The result showed that the mean of HR was significantly different between pitch sizes (P<0.05) 
but RPE was not significantly different between pitch sizes (P>0.05). In the 15 x 30 m training, HR was 
correlated with RPE (r = 0.878, P<0.05) but correlation between HR and RPE were not found in 7 x 15 
m and 10 x 20 m training (r = 0.174, P>0.05 and r= 0.376, P>0.05, respectively.) 

The results indicated that the small-sided games promoted high physiological demands (HR 
during the tasks above 80% of HRmax) and lead to the improvement of aerobic fitness of players. 
Training in 15 x 30m pitch contributed to higher HR than in the 7 x 15 m and 10 x 20m pitch and  RPE 
can be used to quantify exercise loads  or exercise intensity. 
 
Keywords : Heart rate, Rating of perceived exertion, Futsal small-sided game training 
E-mail : teninfinite@hotmail.com 

 
คํานํา 

กีฬาฟุตซอลเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมเปนอยางมาก เปนเกมกีฬาที่จําเปนตองใชความเร็วเขามา
เกี่ยวของในทุก ๆ ดานทั้งดานความคิด การตัดสินใจ และการคาดเดาเหตุการณลวงหนา  ซึ่งนักกีฬาจําเปนตองมี
ทักษะการเลนกับบอลที่ดี  สามารถแกไขเหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้นได  มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว  มีความ
แนนอนและแมนยําทั้งการรับ-สงบอล  การเลี้ยงบอล    การเขาสกัดกั้น การปองกัน  การยิงประตูรวมไปถึงความ
เขาใจในการทํางานสัมพันธกับเพื่อนรวมทีมอยางมีประสิทธิภาพ (Burns, 2003)   อีกทั้งหากมองในแงสรีรวิทยา
พบวา ฟุตซอลเปนกีฬาที่มีระดบัความหนักของกิจกรรมคอนขางสูงและไมตอเนื่อง (intermittent high intensity) ที่
สําคัญมีชวงเวลาพักที่สั้นมาก ๆ  เนื่องจากในขณะแขงขัน  นักกีฬาจะตองเลนเกมรุกและเกมรับที่รวดเร็ว โดย
จะตองวิ่งดวยความเร็วหลากหลายระดับซ้ํา ๆ กันติดตอหลาย ๆ เที่ยว จึงจําเปนที่นักกีฬาตองมีสมรรถภาพทาง
กายโดยเฉพาะอยางยิ่งสมรรถภาพดานความอดทนอยูในระดับที่ด ี  โดยเฉพาะความสามารถในการใชพลังงานทั้ง
ระบบแอนแอโรบิคและระบบแอโรบิค 
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โดยในการแขงขันของกีฬาฟุตซอล จะแบงเวลาการแขงขันออกเปน สองครึ่ง ๆ ละ 20 นาที โดยเวลาจะ
หยุดเมื่อลูกออก หรือลูกตาย ซึ่งจะใชระยะเวลาในการแขงขันครั้งหนึ่งนานประมาณ 50-70 นาที ระดับความหนัก
เฉลี่ยตลอดการแขงขันเทากับ 90% HRmax  (Castagna et.al., 2008) โดยระบบพลังงานหลักที่นักกีฬาใชสวน
หนึ่งจะใชจากระบบพลังงานแบบแอโรบิค  ดังนั้นการฝกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพดานการใชพลังงานแบบระบบแอ
โรบิคของนักกีฬาฟุตซอล  จึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่จะชวยใหนักกีฬามีประสิทธิภาพการเลนที่ดีขึ้นได  ซึ่ง
รูปแบบการฝกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพดานการใชพลังงานระบบแอโรบิคนั้น มีหลายรูปแบบ เชน  การฝกวิ่ง
แบบตอเนื่อง  การฝกวิ่งแบบหนักสลับเบา การฝกแบบสถานี  และการฝกแบบเกมสนามเล็ก (Nicholas and 
Kilding, 2009) 

การฝกแบบเกมสนามเล็ก  เปนรูปแบบการฝกที่นิยมใชทั่วไปในกีฬาประเภททีมตาง ๆ เชน ฟุตบอล 
บาสเกตบอล ฟุตซอล และแฮนดบอล (Nicholas and Kilding, 2009) โดยวิธีการฝกจะมีการยอสนามใหมีขนาด
เล็กลง และลดจํานวนผูเลนใหนอยลง  เพื่อเปนเงื่อนไขให มีพื้นที่การเลนที่นอย  ดังนั้นนักกีฬาจึงตองเคลื่อนที่มาก
ขึ้น เพื่อหาพื้นที่ในการรับสงบอล   โดยในกีฬาฟุตซอล การฝกแบบเกมสนามเล็กมักนิยมลดจํานวนผูเลนเหลือขาง
ละ 3 คนและใชสนามขนาด 7 x 15 เมตร 10 x  20 เมตร และ 15 x 30 เมตร  ตามลําดับ  (FIFA, 2003) 

ดังนั้นวัตถปุระสงคของการวิจัยครั้งนีค้ือ เพื่อศึกษาระดับความหนักของการฝกฟุตซอลสนามเล็กในสนาม
ขนาดตาง ๆ  จากอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อย ซึ่งเปนดัชนีที่งายในการนําไปใชและนิยม
ใชกันทั่วไป  เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูฝกสอนและผูที่เกี่ยวของ ที่จะนําไปใชในการจัดโปรแกรมการฝกสมรรถภาพ
ทางกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางดานแอโรบิคในนักกีฬาฟุตซอลใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาอัตราการเตนของหัวใจ และอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนามขนาด 7 x 
15 เมตร 10 x 20 เมตร และ 15 x 30 เมตร 

2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนาม
ขนาด 7 x 15 เมตร 10 x 20 เมตร และ 15 x 30 เมตร 

3.เพื่อศึกษาคาความสัมพันธระหวางอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการ
ฝกฟุตซอลในสนามขนาด 7 x 15 เมตร  10 x 20 เมตร และ 15 x 30 เมตร 

 
วิธีการ 

กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนิสิตชาย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน อายุระหวาง 20 – 22 ป ที่ไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random sampling)   จํานวน 
12 คน  โดยกลุมตัวอยางจะตองเปนผูที่มีสุขภาพด ีมีการฝกซอมและเลนฟุตซอลสม่ําเสมอ ไมมีประวัติการเปนโรค
ที่เกี่ยวกับความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจ หรือโรคที่เกิดภาวะเสี่ยงจากการออกกําลังกาย 
และไมมีปญหาการบาดเจ็บของกลามเนื้อ เอ็น และขอตอ ที่เปนอุปสรรคในการฝกฟุตซอล  โดยกลุมตัวอยางทั้ง 
12  คนจะถูกแบงออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 3 คน เพื่อเขารวมโปรแกรมการฝกฟุตซอลสนามเล็กในการวิจัย  
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วิธีการ 
1. ใหกลุมตัวอยางทําการฝกฟุตซอลสนามเล็กในสนามขนาด7 x15 เมตร 10 x 20 เมตร และ 15 x 30 

เมตร โดยจะทําการฝกเซตละ 4 นาที  จํานวน 3 เซต  พักระหวางเซต 3 นาที  การเลนจะเลนตามกติกาของการ
แขงขันกีฬาฟุตซอล แตในการเลนผูเลนจะแตะบอลไดเกิน  3 จังหวะเทานั้น การฝกจะเวนชวงเวลาพักการฝกใน
สนามแตละขนาดหางกันเปนเวลา 1 วัน   

2.  ในวันที่ 1 กลุมตัวอยางจะทําการฝกฟุตซอลในสนามขนาด 7 x15 เมตร โดยกลุมที่ 1 จะฝกกับกลุมที ่
2 และ กลุมที ่3 จะฝกกับกลุมที ่4   

3. ในวันที ่2 กลุมตัวอยางจะทําการฝกฟุตซอลในสนามขนาด 10 x 20 เมตร โดยกลุมที่ 1 จะฝกกับกลุมที ่
3 และ กลุมที ่2 จะฝกกับกลุมที ่4   

4. ในวันที ่3 กลุมตัวอยางจะทําการฝกฟุตซอลในสนามขนาด 15 x 30 เมตร โดยกลุมที่ 1 จะฝกกับกลุมที ่
4 และ กลุมที ่2 จะฝกกับกลุมที ่3   

5. ทําการบันทึกคาอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกในสนามขนาดตาง ๆ 
ในทุกเซตของการฝก  

6. นําคาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการการรับรูความเหนื่อยของการฝกทั้งสามเซต  ของกลุม
ตัวอยางทั้ง 12 คน จากการฝกในสนามขนาดตาง ๆ ไปวิเคราะหผลทางสถิต ิ
 
การใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล 
 1. คํานวณหาคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอัตราการเตนของ
หัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนามขนาดตาง ๆ  
 2. วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําโดยใชสถิติ one-way analysis of variance with 
repeated measured เพื่อหาคาความแตกตางของอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการ
ฝกฟุตซอลในสนามขนาดตาง ๆ  
 3. เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูภายหลังการวิเคราะหความแปรปรวนโดยใชวิธีของ Tukey 
 4. หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝก
ฟุตซอลในสนามขนาดตาง ๆ โดยใชสถิต ิPearson Product Moment Correlation Coefficient 
 5. กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

ผลการวิจัยและวิจารณ 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเตนของหัวใจ  ระดับความหนักของอัตราการ

เตนหัวใจสูงสุดและอัตราการรับรูความเหนื่อยภายหลังการฝกฟุตซอล                       
การฝกฟุตซอล           
สนามเล็ก 

อัตราการเตนของหัวใจ                     
(ครั้ง / นาท)ี 

ระดับความหนักของอัตรา
การเตนหัวใจสูงสุด (%) 

อัตราการรับรูความเหนื่อย        
(คะแนน 6-20 สเกล) 

ขนาด7 x15 เมตร 164.8 ± 10.2 82.10 ± 7.6 12.9 ±1.4 
ขนาด10 x 20 เมตร 168.3 ± 3.4 84.73 ± 8.3 13.3 ± 1.5 
ขนาด15 x 30 เมตร 174.5 ± 5.2 87.05 ± 6.9 13.6 ± 0.9 
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จากตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราการเตนของหัวใจ ระดับความหนัก
ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด และอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนามขนาด  7 x 15 เมตร, 
10  x 20 เมตร และ 15 x 30 เมตร พบวา  อัตราการเตนของหัวใจจากการฝกมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 164.8 ± 10.2 , 168.3 ± 3.4 ครั้งตอนาที ตามลําดับ  สวนระดับความหนักของอัตราการเตนของ
หัวใจสูงสุดจากการฝก มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 82.10 ± 7.6, 84.73 ± 8.3 และ 87.05 ± 6.9 
% ตามลําดับ และ อัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝก มีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.9 ±1.4,  
13.3 ± 1.5 และ 13.6 ± 0.9  คะแนนตามลําดับ       

ผลที่ไดจากตารางที่ 1  เมื่อนําไปเทียบกับชวงระดับความหนักที่ใชในการกําหนดสําหรับการฝกเพื่อ
พัฒนาความสามารถในการใชพลังงานแบบแอโรบิค ซึ่งแนะนําโดย American  Collage of Sports and 
Medicine:ACSM นั้น พบวา  ระดับความหนักของการฝกในสนามเล็กทั้งสามขนาดจากการวิจัยครั้งนี ้อยูในชวงที่
กําหนดไว คือ 60-90% ของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด และ 10-16 คะแนนของอัตราการรับรูความเหนื่อย 
(Hayward, 2006)  ดังนั้นรูปแบบการฝกดังกลาวนี้สามารถที่จะนํามาใชในการพัฒนาความสามารถในการใช
พลังงานแบบแอโรบิคได  ซึ่งสอดคลองกับ David et.al. (2008)ไดรายงานวา การฝกฟุตบอลสนามเล็กสามารถที่
จะนํามาเปนรูปแบบในการฝกเพื่อพัฒนาความอดทนของระบบแอโรบิคได เนื่องจากการยอสนามใหเล็กลงนั้น ทํา
ใหพื้นที่ในการเลนนอยลง จึงเปนเงื่อนไขใหนักกีฬามีการเคลื่อนที่มากขึ้นเพื่อหาพื้นที่วางสําหรับการรับและสงบอล
เพื่อทําประตู ดังนั้นจึงทําใหมีอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยเพิ่มขึ้น ระดับความหนักของ
การฝกจึงเพิ่มขึ้นดวย    อีกทั้งในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดกําหนดใหผูเลนมีโอกาสสัมผัสบอลไดไมเกินสามจังหวะ จึง
เปนเงือ่นไขอีกประการหนึ่งที่ทําใหความหนักของงานเพิ่มขึ้นได 
 
ตารางที่ 2 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ํา เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับความ

หนักของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดจากการฝกในสนามขนาด 7 x 15 เมตร  10 x 20 เมตร และ 15  
x  30 เมตร 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 
ระหวางกลุม 147.19 2 73.59 4.42 .024* 
ภายในกลุม 366.14 22 16.64   

*P < .05 
 

 จากตารางที ่2  พบวาระดับความหนักของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดจากการฝกในสนามขนาด 7 x 15 
เมตร 10 x 20 เมตร และ 15 x 30 เมตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

แสดงใหเห็นวา ระดับความหนักของการฝกในสนามขนาดตาง ๆ โดยใชอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดที่
นํามาศึกษาครั้งนี้ อยางนอยหนึ่งรูปแบบแตกตางจากรูปแบบอื่น ๆ   ดังนั้นประโยชนที่ไดจากการฝกก็ยอมที่จะ
ไดรับแตกตางกันดวย ทั้งนี้เนื่องจากระดับความหนักของการฝกมีระดับความหนักเบาที่แตกตางกันนั่นเอง  
(Duarte et al., 2009)  

จากการเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของ Tukey ภายหลังการวิเคราะหความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซ้ํา พบวาคาเฉลี่ยของระดับความหนักซึ่งคิดจากอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดจากการฝกในสนาม
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ขนาด 15 x 30 เมตรมีความแตกตางกับการฝกในสนามขนาด 7 x 15 เมตร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
แตระหวางการฝกในสนามขนาด 7 x 15 เมตร กับสนามขนาด 10 x 20 เมตร และการฝกในสนามขนาด 10 x 20 
เมตร กับสนามขนาด 15 x 30 เมตรไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังแสดงไดในภาพที ่1 
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* แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

ภาพที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยของระดับความหนักซึ่งคิดจากอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดจากการฝกในสนามขนาด
ตาง ๆ 

 จากภาพที่ 1 จะเห็นไดวาระดับความหนักของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุดจากการฝกที่ขนาดสนาม 15 x 
30 เมตร มีคามากที่สุด แสดงใหเห็นวา มีระดับความหนักของการฝกมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการฝกในสนาม
ขนาด 7 x 15 เมตร และ 10 x 20 เมตร  เหตุผลเนื่องจาก การฝกที่ขนาดสนาม 15 x 30 เมตร จะทําใหนักกีฬาตอง
มีการเคลื่อนที่มากขึ้น เนื่องจากมีขนาดสนามที่ใหญเมื่อเทียบกับขนาดสนามอื่น ๆ อีกสองขนาด  ซึ่งอัตราสวน
ระหวางพื้นที่ของสนามกับจํานวนผูเลนจะมีมากขึ้น  ทําใหนักกีฬาตองเคลื่อนที่มากขึ้นในการหาพื้นที่สําหรับการ
ครอบครองบอลและการเคลื่อนที่ไปรับ-สงบอล   จึงสงผลใหระดับความหนักมีคาสูงกวาสนามอื่น ๆ  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Rampinini  et.al. (2007) ที่ไดรายงานวาการฝกสนามเล็กสําหรับกีฬาฟุตบอลนั้น ขนาดสนาม
จะตองสัมพันธกับจํานวนผูเลน หากไดมีการจัดรูปแบบการฝกโดยใชจํานวนผูเลนกับขนาดสนามที่เหมาะสมแลว 
จะทําใหความหนักในการฝกมีประสทิธิภาพมากขึ้น   
 
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซ้ําเพื่อทดสอบความแตกตางของอัตราการรับรู

ความเหนื่อยจากการฝกในสนามขนาด 7 x 15 เมตร 10 x 20 เมตร และ 15 x 30 เมตร 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

ระหวางกลุม 11.07 2 5.53 3.10 .065 
ภายในกลุม 39.20 22 1.78   

 
 จากตารางที ่3  พบวาอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกในสนามขนาด 7x15 เมตร 10 x 20 เมตร 

และ 15x30 เมตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยทั่วไปโครงสรางของมาตรวัดอัตราการรับรูความเหนื่อยนี้  ประกอบดวยการทํางานดานสรีรจิตวิทยา 

ซึ่งเปนสมมติฐานที่มีความสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นพื้นฐานทางสรีรวิทยา คือ เมื่อออกกําลังกายหรือ
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ปฏิบัติกิจกรรมที่มีความหนักเพิ่มขึ้น คาของอัตราการรับรูความเหนื่อยก็จะมีคาสูงขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับ Dellal 
et.al.,(2008) ที่กลาววาเมื่อความหนักของงานมากขึ้น รางกายจะเกิดความเมื่อยลา เปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสรีรวิทยาเพิ่มขึ้น สงผลถึงการรับรูของสภาพจิตใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยได ดังนั้นอัตราการรับรูความ
เหนื่อยจึงสามารถนํามาใชในการกําหนดความหนักในการออกกําลังกายรวมทั้งการฝกได  

อยางไรก็ดี จากการวิจัยครั้งนี้อัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในแตละขนาดสนามไมมี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเนื่องจากการรับรูความเหนื่อยเปนการถามจาก
ความรูสึก ซึ่งถากลุมตัวอยางไมเขาใจถึงความหมายของระดับอัตราการรับรูความเหนื่อยที่ถูกตองก็จะสงผลทําให
เกิดความคลาดเคลื่อนไดงาย จึงเปนเหตุผลสําคัญในงานวิจัยครั้งนี้ที่ทําใหผลที่ไดไมแตกตางกัน เนื่องจากกลุม
ตัวอยางยังไมสามารถแยกแยะระดับความหนักโดยใชอัตราการรับรูความเหนื่อยไดดีเทาที่ควร  
 
ตารางที่ 4 แสดงความสัมพันธระหวางอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยของแตละขนาด

สนามภายหลังการฝกฟุตซอลสนามเล็ก 
การฝกฟุตซอลสนามเล็ก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) P-value 

ขนาดสนาม 7 x 15 เมตร 0.174 .589 
ขนาดสนาม 10 x 20 เมตร 0.376 .228 
ขนาดสนาม 15 x 30 เมตร 0.878* .000 

*P < .05 

จากตารางที่  4  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระหวางอัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรู
ความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนามขนาดตางๆ  พบวาการฝกในสนามขนาด 15 x 30 เมตร อัตราการเตนของ
หัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) เทากับ  0.878 (P = .000)   สวนการฝกในสนามขนาด 7 x 15 เมตร และ 10 x 20 เมตร อัตราการ
เตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยไมมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ  0.174  (P = .589) และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)  เทากับ 0.376  (P = 
.228)   ตามลําดับ 

จากผลการวิจัยในตารางที่  4 ซึ่งแสดงชัดเจนวา การฝกในสนามขนาด 15 x 30 เมตร  อัตราการเตนของ
หัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งผลการวิจัยที่ได 
อาจเนื่องมาจาก การฝกในสนามขนาด 15x30 เมตรนั้น ผูเลนจะมีพื้นที่ในการเลนที่มาก   จึงทําใหตองมีการ
เคลื่อนที่เพื่อหาพื้นที่วางสําหรับการครอบครองบอลมากขึ้นตามไปดวย สงผลใหอัตราการเตนของหัวใจเพิ่มสูงขึ้น
มาก   คาระดับความหนักที่ไดจากการฝกในสนามขนาดดังกลาวนี้ จึงมีคาสูงที่สุดเมื่อเทียบกับการฝกในสนาม
ขนาดอื่น   ดังนั้นเมื่อการฝกในสนามดังกลาวมีระดับความหนักที่สูงมากพอ กลุมตัวอยางจึงสามารถบอกระดับ
ความรูสึกเหนือ่ยจากการใชอัตราการรับรูความเหนื่อยไดงายและชัดเจนขึ้น จึงทําใหอัตราการรับรูความเหนื่อยเพิ่ม
สูงขึ้นตามอัตราการเตนของหัวใจในขณะทําการฝกไปได    ซึ่งแตกตางจากการฝกในสนามขนาด  7 x 15 เมตร 
และ 10 x 20 เมตร  ที่มีพื้นที่ในการเคลื่อนที่คอนขางจํากัด ผูเลนจะวิ่งในระยะทางที่นอยกวา เนื่องจากความแคบ
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และสั้นของสนาม  ทําใหความหนักในการฝกไมสูงพอที่จะทําอัตราการรับรูความเหนื่อยจะเพิ่มขึ้นตามอัตราการ
เตนของหัวใจไปดวย  และจากความหนักที่ไมสูงพอนี ้ทําใหกลุมตัวอยางยากที่จะระบุระดับความหนักโดยใชอัตรา
การรับรูความเหนื่อยได  

ผลที่ไดจากตารางที ่4 นี ้สรุปไดวา การฝกฟุตซอลในสนามเล็กขนาด 15 x 30 เมตร สามารถที่จะนําอัตรา
การรับรูความเหนื่อยมาใชกําหนดความหนักแทนอัตราการเตนของหัวใจซึ่งทําได โดยขอดีของการกําหนดความ
หนักโดยใชอัตราการรับรูความเหนื่อย คือ สามารถนํามาใชไดงาย สะดวก และอุปกรณราคาประหยัด จึงเปน
ทางเลือกหนึง่สําหรับผูฝกสอนที่จะนําไปใชในการฝกซอมได 

 
สรุปผลการวิจัย 

1) คาเฉลี่ยอัตราการเตนของหัวใจจากการฝกฟุตซอลในสนามขนาด 7 x15 เมตร, 10 x 20 เมตร และ 15 
x 30 เมตร แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยมีระดับความหนักของอัตราการเตนหัวใจสูงสุด
เทากับ 82.10%  84.73%  และ 87.05 % ตามลําดับ 

2) คาเฉลี่ยอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกฟุตซอลในสนามขนาด 7 x15 เมตร, 10 x 20 เมตร และ 
15 x 30 เมตร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยมีคาเฉลี่ยอัตราการรับรูความเหนื่อย
เทากับ 12.9 13.3 และ 13.6  คะแนนตามลําดับ       

3) อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยจากการฝกในสนามขนาด15x30 เมตร มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.878   สวนการ
ฝกในสนามขนาด 7 x 15 เมตร และ 10 x 20 เมตร อัตราการเตนของหัวใจและอัตราการรับรูความเหนื่อยไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.174 และ 0.376 
ตามลําดบั 

 
เอกสารอางอิง 

Burns,T. 2003. Holistic Futsal A Total Mind-Body-Spirit Approach. 1sted. n.p, London.  
Castagna, C., S. Ottavio and J.C. Baebero-Alvarez. 2008. Match demands of professional futsal: a 

case Study.  Journal of Science and medicine in Sports. 13:326-330. 
David, M. K. and K. Drust. 2008. The Effect of Pitch Dimensions on heart rate responses and 

 technical demands of  small-sided soccer games in elite players. Journal of Science and 
medicine in Sports.12:475-479. 

Dellal,  A., K. Chambari and A.pintus. 2008. Heart Rate Responses During small-sided games and 
short  intermittent running training in elite soccer players:  a comparative study. Journal of 
Strength and Conditioning Research. 22:1449-1457. 

Duarte, R., B. Nuno., H. Folgado and J. Sampaio. 2009. Effects of exercise duration and number of 
players in heartrRate responses and technicalsSkills during futsal small-sided games.  
The Open Sports Sciences Journal, 2:1-5. 



การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที ่7 

 

 1018 

Federation International de Football Association (FIFA). 2003. Training for Futsal Coaches: 
 Training Session with Players from 6-18 Years of Age. 1sted. FIFA Publishing, Spain. 

Heyward, V.H. 2006. Advanced Fitness Assessment and Exercise Prescription. 5thed. Human Kinetics 
Publishers, Champaign,Illinois. 

Nicholas,  M. S and A. E. Kilding. 2009.  Aerobic conditioning for team sport athletes. Journal of Sports 
Medicine. 39:615-642. 

Rampinini, E., F.M. Impellizzeri and C. Castagna. 2007. Factors influencing physiological  responses to 
small-sided soccer games. Journal of Sports Science. 25: 659-666. 
 


