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The purpose of this research was to study the effects of core stability and basketball
shooting techniques on the accuracy of mid-range jump shots among male basketball players. The
sample consisted of 15 male basketball players of Rajamangala University of Technology Krungthep
who were chosen by the purposive sampling method. The researcher designed the program of the
core stability training and shooting techniques. The experiment was performed in an eight-week time
period, which consisted of five tests. The statistics used for data analysis included mean, standard
deviation, one-way repeated measures (ANOVA: Fisher’s LSD method) and the Pearson correlation
coefficient. The research results were as follows: (1) the mean and standard deviation in the core
stability and the mid-range jump shot accuracy of the sample. Before and after training in the
second, fourth, sixth and eighth weeks, there was an increase in core body stability and mid-range
jump accuracy every two weeks; (2) the results of the comparison between core stability and midrange jump shot accuracy of the subjects in the eighth week of training were found to influence core
stability and mid-range jump accuracy. These differences were statistically significant at a level of
0. 05, and ( 3) the correlation between core stability and mid-range jump shot accuracy of male
basketball players found that the Pearson's correlation significant was not correlated.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
กี ฬ าบาสเกตบอลเป็ นกี ฬ ายอดนิยมที่ มี การเล่นกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ประชากร
มากกว่า 450 ล้านคนทั่วโลกนิยมเล่นกีฬาบาสเกตบอลซึ่งกีฬาบาสเกตบอลมีการบรรจุเข้าไปใน
มหกรรมกีฬาสาคัญมากมายไม่ว่าจะเป็ นการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลชิงแชมป์ โลก กีฬาโอลิมปิ ก
เกมส์ กี ฬ าเอเชี่ยนเกมส์ กี ฬ าซีเกมส์และอื่ นๆ กี ฬ าบาสเกตบอลเป็ นกี ฬ าประเภทที ม ที่ มี ความ
ตื่นเต้นและน่าติดตามตลอดการแข่งขันเป็ นกีฬาที่มีการปะทะตลอดเวลามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง
กฏระเบี ย บในการแข่ ง ขัน ท าให้ทุก เสี ้ย ววิ น าที มี ค วามส าคัญ เป็ น อย่ า งมาก การที่ จ ะพัฒ นา
ความสามารถของนักกี ฬาให้มีความพร้อมในการแข่งขันในระดับต่างๆ จาเป็ นต้องมีการฝึ กฝน
ความสามารถในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็ นทักษะพืน้ ฐาน ความแข็งแรงของร่างกาย สมรรถภาพ
ทางกายและจิตใจเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะซึ่งสอดคล้องกับ ซัม สาวพัตร์ (2559) พระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานให้แก่นกั กีฬาที่จะเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาแหลมทอง ครัง้ ที่ 5 ณ พระตาหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2512 ใน
ความตอนหนึ่ ง ว่ า "...การกี ฬ านั้น มี ห ลัก ส าคัญ อยู่ท่ี ว่ า จะต้อ งฝึ ก ฝนตนเองให้แ ข็ ง แ รงให้มี
ความสามารถในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมที่จะไปปฏิบตั หิ น้าที่ของตนในการแข่งขันและให้ได้ซ่งึ ชัย
ชนะมาถึงเวลาเข้าแข่งขันก็จะต้องตัง้ สติให้ดีเพื่อให้ปฏิบตั ไิ ด้เต็มที่ตามที่ได้ฝึกฝนมา..."
การยิงประตูเป็ นหัวใจสาคัญของการเล่น กีฬาบาสเกตบอลทีมใดที่มีความแม่นยาในการ
ยิงประตูม ากกว่า ก็ จะได้รบั ชัยชนะในการแข่งขัน ถึงแม้ทักษะด้านอื่นจะด้อยไปบ้างก็ ตาม การ
ปล่อยลูกบอลออกจากมือเพื่อหมายยิงประตูแต่ละครัง้ ต้องมีความมั่นใจและถ้ามีความแม่นยาใน
การยิงประตูท่ี สงู ย่อมหมายถึงความหวัง ในชัยชนะด้วย การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนัน้ นักกีฬาที่
แข่งขันในสนามแต่ละทีมจะมีจานวนผูเ้ ล่นฝั่ งละ 5 คนโดยต้องพยายามโยนลูกบอลให้ลงห่วงประตู
ของทีมฝั่ งตรงข้ามและป้องกันมิให้ค่แู ข่งขัน ครอบครองลูกบอลหรือทาคะแนน ผลของการแข่งขัน
วัดกันที่คะแนนแต่ละทีมที่ทาได้ทีมใดทาคะแนนได้มากกว่าจะเป็ นฝ่ ายชนะ ระยะของการยิงประตู
บาสเกตบอลแบ่งออกเป็ น 3 ระยะด้วยกัน คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ส่วนการยิง
ประตูระยะกลางห่างจากห่วงประตูบาสเกตบอลประมาณระยะห่าง 3.65 – 6.70 เมตร ซึ่งในการ
ยิงประตูระยะกลางนัน้ มีการหวังผล คิดเป็ นร้อยละ 60 ซึ่งสอดคล้องกับเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั
(2527) และในการแข่งขันระดับนานาชาติหรื อในระดับประเทศ ถ้าผู้เล่น ทาคะแนนจากการยิง
ประตูระยะกลางได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพจะส่ง ผลให้ที ม นั้น มี โอกาสคว้าชัย ชนะสอดคล้อ งกับ
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สมรรถชัย น้อยศิริ (2535ข) ที่กล่าวว่า ผูท้ ่ียิงประตูได้อย่างรวดเร็วและกระโดดสูงจะมีผลอย่างมาก
กับการยิงในระยะใกล้และระยะกลาง ทักษะและเทคนิคการยิงประตูท่ีดีจึงมีส่วนสาคัญที่จะใช้ใน
การตัดสินแพ้ชนะในเกมการแข่งขัน บาสเกตบอล การฝึ กซ้อมทักษะและเทคนิค การกระโดดยิง
ประตูสม่าเสมอจะช่วยเพิ่มความแม่นยาของการยิงประตูได้ผฝู้ ึ กสอนจึงไม่ควรมุ่งเน้นแต่การฝึ ก
ทักษะพื ้น ฐานเพี ย งอย่างเดี ย ว นัก กี ฬ าควรได้รบั การฝึ ก เทคนิ ค การยิ งประตูค วบคู่กับ การฝึ ก
สมรรถภาพทางกายเพิ่มขึน้ เช่น ความเร็ว ความคล่องตัว ความแข็งแรงกล้ามเนือ้ เป็ นต้นในการ
ยิงประตูของนักกีฬาแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึน้ อยู่กบั ความสูง และรูปร่าง แต่เทคนิคของการ
ยิง ประตูส่วนใหญ่ ก็จะคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับ คอลเนคกี ้ ลี นาท และซี เมี ยสกี ้ (Kornecki S,
Lenart I, & Siemieński A, 2002) ที่ กล่าวว่า การกระโดดยิงประตูถือเป็ น องค์ประกอบที่ ส าคัญ
ของเทคนิคในการเล่นบาสเกตบอลและต้องมี ความแม่นยาควบคู่กนั ด้วยแต่จุดสาคัญคือผูเ้ ล่นแต่
ละคนสามารถเรียนรูแ้ ละควรได้รบั การปรับปรุงให้มี รูปแบบการกระโดดยิงประตูท่ีเป็ นเอกลักษณ์
จะสังเกตได้จากสัดส่วนร่างกายที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
ความมั่นคงหลักของร่างกายถือเป็ นส่วนที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลสอดคล้องกับ อนุส รณ์ ฟูเฟื่ อง (2551) ได้กล่าวว่าความสามารถในการกระโดดมี
ความสาคัญและส่งผลต่อการแข่งขันบาสเกตบอลแต่ความสามารถในการกระโดดนัน้ จาเป็ นต้อง
อาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ และความมั่นคงของลาตัวที่ จะส่งผลต่อการกระโดดในแนวดิ่ง
นักกีฬาบาสเกตบอลมักจะได้คะแนนระหว่างเกมโดยใช้การกระโดดยิงประตูจึงควรให้ความสาคัญ
กับการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายเพราะเมื่อกล้ามเนื อ้ แกนกลางลาตัวมีความแข็งแรงจะช่วย
เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพสมรรถภาพทางกายหลายๆด้านซึ่งสอดคล้องกับ เฮดริค (Hedrick, 2000) ที่
กล่าวว่าความแข็งแรงของลาตัวสามารถเพิ่มความประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่างกายไม่
ว่าจะเป็ นความเร็วในการตอบสนองของกล้ามเนือ้ ความคล่องแคล่วว่องไวและการทางานของ
กล้ามเนือ้ ขา ความมั่นคงหลักของร่างกายยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บบริเวณส่วนหลังและเท้าได้
อีกด้วยสอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (2544) ที่ กล่าวว่ากล้ามเนื อ้ ลาตัวมี หน้าที่ช่วยรับแรง
กระแทกจากการกระโดดหรือการปะทะต่างๆ ถ้ากล้ามเนือ้ ลาตัวไม่แข็งแรงความสามารถของการ
กระโดดและการรองรับการกระแทกจากภายนอกก็จะลดลงไปด้วย
ตามที่ผวู้ ิจยั ได้เป็ นทัง้ ผูฝ้ ึ กสอน ผูต้ ดั สิ นกีฬาและมีการฝึ กซ้อมนักกีฬาบาสเกตบอลเพื่อ
เข้าแข่งขันในรายการต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจา ความมั่นคงหลักของร่างกาย เทคนิคการยิง
ประตูบาสเกตบอลและการกระโดดยิงประตูระยะกลางถื อเป็ น สิ่ งสาคัญ ที่ ตอ้ งช่วยเสริม ความ
แม่นยาในการยิงประตูระยะกลางให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ เพื่อพัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาย
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ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไปสูก่ ารแข่งขันในระดับที่สงู ขึน้ ปั ญหาที่พบจากการ
แข่งขันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็ นเรื่องของทักษะพืน้ ฐาน ความสามารถเฉพาะตัวและสมรรถภาพทาง
กายของนักกีฬาและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอลอยู่ในระดับต่าจึงเป็ นเหตุผลสาคัญที่ทาให้
การทาคะแนนจากการกระโดดยิงประตูระยะกลางไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรจึงมีการทดสอบ
กับตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลชายซึ่งเป็ นนักศึกษาที่ผวู้ ิจยั ดูแลอยู่เพื่อยืนยันปั ญหาและเหตุผลที่
ต้องการวิจยั ให้แน่ชดั ด้วยแบบทดสอบทักษะพืน้ ฐานของการยิงประตูบาสเกตบอลและเทคนิคการ
ยิงประตูบาสเกตบอลและสังเกตพฤติกรรมโดยรวมของนักกี ฬ า พบว่า นักกี ฬ ากลุ่ม ดังกล่าวมี
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะกลางในขณะที่ไม่มีคนป้องกันอยู่ในระดับ
น้อยและปานกลางซึ่งเกิดขึน้ จากหลายสาเหตุโดยเฉพาะเรื่องการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลที่
ไม่สมบูรณ์ตามหลักการฝึ กเทคนิคการยิงประตูทาให้มีผลต่อความแม่นยาในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลที่ลดน้อยลง ส่วนในเรื่องความมั่นคงหลักของร่างกายในนักกีฬาหลายคนจะมีความ
แข็งแรงอยู่ในระดับต่าทาให้มี ผ ลต่อการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น
กระโดดไม่เป็ นแนวดิ่ง, เอียงซ้ายหรือขวา, ไม่สมดุล เป็ นต้น
จากเหตุผ ลดัง กล่ า วผู้วิจัย จึง มี ค วามสนใจและต้อ งการศึก ษาความมั่น คงหลัก ของ
ร่างกายและเทคนิคการยิงประตูท่ีมี ผลต่อความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของ
นักกีฬาบาสเกตบอลและคาดว่าผลที่ได้รบั จากการวิจยั ครัง้ นีจ้ ะสามารถนาไปใช้ให้เป็ นประโยชน์
ในการพัฒนาทีมบาสเกตบอลและมีประโยชน์แก่ผทู้ ่ีสนใจ อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนาโปรแกรมการ
ฝึ กทักษะการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะกลางนีไ้ ปใช้พฒ
ั นานักกีฬาและทาให้วงการกีฬา
บาสเกตบอลไทยพัฒนาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ ิจยั ตัง้ ความมุง่ หมายดังนี ้
1. เพื่อศึกษาความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตู
ระยะกลางของนักกีฬา
2. เพื่อเปรียบเทียบความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการ
กระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
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ความสาคัญของการวิจัย
การวิจยั เรื่องนีท้ าให้ทราบผลของการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิง
ประตูบาสเกตบอลที่มีตอ่ ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางและนาผลการศึกษาไป
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาพลศึกษาอีกทัง้ พัฒนาความสามารถของนักกีฬาบาสเกตบอลใน
ทักษะการกระโดดยิงประตูซ่งึ เป็ นประโยชน์และแนวทางสาหรับการค้นคว้าต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ใ นการวิ จั ย ครั้ง นี ้เป็ นตั ว แทนนั ก กี ฬ าบาสเกตบอลที ม ชาย
มหาวิท ยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคลกรุ ง เทพ จ านวน 15 คน โดยเลื อ กแบบเจาะจง(Purposive
Sampling)
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตัวแปรต้น ได้แก่ โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิค การ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
2. ตัวแปรตาม ได้แก่
2.1 ความมั่นคงหลักของร่างกาย
2.2 ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการ
กระโดดยิงประตูระยะกลาง
นิยามศัพท์เฉพาะ
ความมั่ นคงหลั ก ของร่างกาย(Core Stability) หมายถึง ความสามารถในการรักษา
เสถียรภาพ การควบคุมตาแหน่งและการเคลื่อนไหวหลักของร่างกายให้เกิดความสมดุลทัง้ ขณะอยู่
กับที่และเคลื่อนไหวซึ่งเกิดความสัมพันธ์ในการสั่งงานของระบบกล้ามเนือ้ และระบบประสาททาให้
การส่งแรงหรือถ่ายทอดแรงจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งมีประสิทธิ ภาพมี ความสมดุลในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
เทคนิ ค การยิ งประตู บ าสเกตบอล หมายถึง วิธี การยิง ประตูท่ี มี ค วามสัม พัน ธ์กับ
ร่างกายโดยใช้เท้าหนึ่งอยู่หน้าอีกเท้าหนึ่งเล็กน้อย ถือลูกในระดับอก ไม่กางศอกจนเกินไป จับลูก
บอลให้ห่างจากตัวพอประมาณส่งมือตามลูกไปให้บอลออกจากปลายนิว้ ชีแ้ ละนิว้ กลางปั่ นลูกด้วย
ข้อมือและปลายนิว้ มือเล็กน้อยผลักลูกออกไปเล็งที่ขอบห่วงด้านในให้วิถีของลูกโค้งเข้าสูห่ ว่ งประตู
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การกระโดดยิงประตูระยะกลาง หมายถึง การยิงประตูดว้ ยวิธีการกระโดดขึน้ จากพืน้
แล้วส่งลูกบาสเกตบอลโดยใช้เทคนิคการยิงประตูเพื่ อให้ลูกบอลไปยังห่ วงประตูซ่ึงมี ระยะห่าง
ประมาณ 3.65 – 6.70 เมตรจากห่วงประตู
ความแม่ นยาในการกระโดดยิงประตู บ าสเกตบอล หมายถึง ความสามารถหรือ
บังคับลูกบาสเกตบอลซึ่งเกิดจากการกระโดดยิงประตูลงห่วงประตูโดยกระทบแป้น หรือไม่กระทบ
แป้นโดยใช้แบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลั กของร่างกายและเทคนิ คการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอล หมายถึง ชุดการฝึ กที่ออกแบบรายละเอียดของการฝึ กโดยยึดหลักการฝึ กกล้ามเนือ้
เพื่อเสริมสร้างกลุ่มมัดกล้ามเนือ้ ที่ช่วยพยุงแกนหลักของร่างกายที่ใช้ในการกระโดดและชุดการฝึ ก
เทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอลที่ออกแบบรายละเอียดของการฝึ กโดยยึดหลักการฝึ กทักษะกีฬา
เพื่อพัฒนาความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางใช้เวลาในการฝึ ก 8 สัปดาห์
นั ก กี ฬาบาสเกตบอลชาย คือ นัก ศึกษาชายที่ เป็ นตัวแทนนักกี ฬ าบาสเกตบอลของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพและกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2562
ทัง้ หมด 25 คนโดยคัดเลือกมาเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 15 คน
กรอบแนวคิดในงานวิจัย
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความมั่นคงหลักของร่างกาย
โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย
และเทคนิคการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล

ความแม่นยาในการกระโดด
ยิงประตูระยะกลาง
ความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงหลัก
ของร่างกายและความแม่นยาในการ
กระโดดยิงประตูระยะกลาง
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สมมุตฐิ านของในการวิจัย
1. ความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
ภายหลังการฝึ กมีความแตกต่างกัน
2. ความมั่นคงหลักของร่างกายมีความสัมพันธ์กบั ความแม่นยาในการกระโดดยิง ประตู
ระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและได้นาเสนอตาม
หัวข้อต่อไปนี ้
1. ความมั่นคงหลักของร่างกาย
ความหมายความมั่นคงหลักของร่างกาย
กายวิภาคและสรีรวิทยาของความมั่นคงหลักของร่างกาย
การฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย
2. การยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล
ความรูท้ ่วั ไปเกี่ยวกับการยิงประตูบาสเกตบอล
หลักการและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
งานวิจยั ในประเทศ
งานวิจยั ในต่างประเทศ
1. ความมั่นคงหลักของร่างกาย
ความหมายของความมั่นคงหลักของร่างกาย
ความเสถียรหลักเป็ นสิ่งจาเป็ นสาหรับความรักษาสมดุลที่เหมาะสมภายในกระดูก
สันหลัง กระดูกเชิงกรานและระบบการเคลื่อนไหวแกนกลางที่เรียกว่าเป็ นกลุ่มของกล้ามเนือ้ ลาตัว
ที่ลอ้ มรอบกระดูกสันหลังและอวัยวะภายในช่องท้อง, หน้าท้อง, สะโพกและกล้ามเนือ้ อื่นๆ ทางาน
ร่วมกันเพื่อให้เสถียรภาพของกระดูกสันหลัง ความมั่นคงหลักและการควบคุมกลไกของร่างกาย
สาหรับการเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวของแขนและขาให้ทางานได้ตามต้องการในการแข่งขันกีฬา
ผูป้ ฏิบตั ิงานเวชศาสตร์การกีฬานิยมใช้เทคนิคการเสริมความมั่นคงหลักของร่างกายเพื่อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพและป้องกันการบาดเจ็ บ การเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แกนกลางมัก เรียกว่า
การรัก ษาเสถี ยรภาพของเอว (lumbar stabilization)ยังถูกใช้เป็ น ระบบการออกกาลัง กายเพื่ อ
รักษาอาการปวดหลัง อาคูโตตา, เฟอร์เรโร, โมเร่และเฟรดเดอร์สัน (Akuthota V., Ferreiro A.,
Moore T., & Fredericson M., 2008)
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ความมั่นคงหลักของร่างกาย (Core stability) คือ แกนกลางหรือลาตัวของร่างกาย
มนุษย์เปรียบเสมือนรู ปทรงของกล่อง คือ ส่วนหน้าท้องเป็ นส่วนหน้า กล้ามเนือ้ หลังและสะโพก
เป็ น ส่วนหลัง กระบัง ลมเป็ น ส่วนหลังคาและกล้ามเนื อ้ อุ้ง เชิ ง กรานเป็ น ส่วนฐานซึ่ง กล้ามเนื อ้
แกนกลางเหล่านีท้ าหน้าที่สร้างความมั่นคงให้ลาตัวของร่างกายและกระดูกสันหลังทั้งในขณะที่มี
และไม่มีการเคลื่อนไหว กล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวถือเป็ นศูนย์กลางของร่างกายและมีผลต่อการ
เคลื่อนไหวรยางค์แขนและขา การมีกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวที่แข็งแรงจะทาให้การเคลื่อนไหวและ
การออกแรงของรยางค์แขนและขาทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความมั่นคงหลักของร่างกาย คือ กล้ามเนือ้ แกนกลางของร่างกายซึ่งเป็ นกล้ามเนือ้
มัดลึกและมัดเล็กๆ อยู่ระหว่างข้อกระดูกสันหลังของเราทาหน้าที่สร้างความมั่นคงให้แก่กระดูกสัน
หลัง ไม่ ให้ก ระดูก สัน หลัง เคลื่ อ นหลุด ขณะที่ มี ท่ า ทางการยื น เดิ น นั่ง หรือ โดนกระแทกจาก
ภายนอก
ความมั่นคงของหลักของร่างกาย หมายถึง ความสามารถในการควบคุมตาแหน่ง
และการเคลื่ อ นไหวของล าตัว เพื่ อ ให้มี ลัก ษณะที่ เหมาะสมมากที่ สุด ในขณะร่า งกายมี ก าร
เคลื่อนไหว
ชยกร พาลสิ ง ห์ (2555) ให้ค วามหมายของการฝึ ก ความมั่น คงของล าตัว ว่า คื อ
รู ปแบบการฝึ กซ้อมกี ฬ าที่ เป็ นการทางานประสานกันระหว่างกล้ามเนือ้ หน้าท้องและหลังอย่าง
สมดุลเพื่ อคงไว้ซ่ึงการทรงท่าของลาตัวและเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื อ้ หน้าท้อง กล้ามเนื อ้
ลาตัวด้านข้างและกล้ามเนือ้ หลังจะช่วยรับแรงที่มากระทาต่อกระดูกสันหลังในทิศทางต่าง ๆ
เจริญ กระบวนรัตน์ (2544) กล่าวว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัว คือ
ความสามารถในการควบคุมตาแหน่งและการเคลื่อนไหวของส่วนที่อยู่ตรงกลางของร่างกายให้
สามารถทาหน้าที่ส่งแรงหรือถ่ายทอดแรงจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และกล้ามเนือ้ ลาตัวมีบทบาทสาคัญ ดังนี ้
1. เป็ นส่วนที่ช่วยรับแรงกระแทก (shock absorbers) ในขณะมี การกระโดดขึน้
กลางอากาศหรือการเคลื่อนตัวเพื่อต้องการกระโดดในรูปแบบต่างๆ หรือในกรณีมีการปะทะกัน
2. เป็ น ส่วนที่ ช่วยสริม ความมั่น คงและความสมดุล ของการเคลื่ อนไหวให้กับ
ร่างกาย
3. เป็ นส่ ว นที่ เ ชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งแขนและขาช่ ว ยให้ เ กิ ด ความสั ม พั น ธ์ แ ละ
ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
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หากกล้ามเนือ้ ลาตัวไม่แข็งแรงจะทาให้ความสามารถในการทาหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น
ลดน้ อ ยลงและไม่ ส ามารถพั ฒ นาขี ด ความสามารถทางด้ า นกี ฬ าให้ ก้ า วหน้ า ได้ เ ต็ ม ที่
กล้ามเนือ้ ลาตัวส่วนใหญ่จะเป็ นชนิดหดตัวช้าเพราะเป็ นกล้ามเนือ้ ที่รองรับการเคลื่อนไหวของแขน
และขา กล้ามเนื ้อ ล าตัว จะมี ก ารท างานอย่างสม่ าเสมอเพื่ อ ให้เกิ ด การรองรับ ที่ ม่ ัน คงต่อ การ
เคลื่ อ นไหวของกลุ่ม กล้ามเนื อ้ ของร่างกายซึ่งสอดคล้องกับ มิ ลเลอร์ (Miller, 2006) ที่ กล่าวว่า
กล้ามเนือ้ ลาตัวสามารถส่งแรงและถ่ายทอดแรงจากสะโพกและขาไปยังแขนได้ กล้ามเนือ้ ลาตัวที่
แข็งแรงสามารถช่วยป้องกันการบาดเจ็บในการแข่งขันกีฬาได้
ปริญ ญ์ พรหมม่ ว ง (2560) พบว่า ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ แกนกลางล าตัว
คือ ความสามารถในการควบคุม ตาแหน่งและการเคลื่อนไหวของส่วนที่อยู่ตรงกลางของร่างกาย
และทาหน้าที่ในการส่งแรงหรือถ่ายทอดแรงจากส่วนหนึ่งไปยังอีกส่วนหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยที่ออกแรงน้อยลงในการฝึ กเพื่อสร้างความแข็งแรงและมั่นคงที่ลาตัว ก็คือ การฝึ กความแข็งแรง
ของลาตัวทัง้ ด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้าง เมื่อกล้ามเนือ้ บริเวณลาตัวแข็งแรงจะช่วยให้ควบคุม
ไม่ให้ร่างกายสูญ เสียการทรงตัวในการเคลื่ อนไหวต่างๆ หรือถ้าสูญเสียการทรงตัว ก็จะสามารถ
ควบคุมให้กลับมาสู่ลกั ษณะท่าทางที่ปกติได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วซึ่งการฝึ กความแข็งแรง
ของกล้ามเนื อ้ ล าตัวสามารถท าได้ห ลายวิธี เช่น การฝึ ก ด้วยโรแมนแชร์ ก้าวเต้น จัตุรสั กล่อ ง
และลูกบอลออกกาลังกาย เป็ นต้น
อาภาภรณ์ จันทร์แก้ว (2555) ได้กล่าวว่า ความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิ ง
กราน (Lumbopelvic Stabillity : LPS) หมายถึง ความสามารถของร่างกายในการควบคุมความ
มั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานให้อยู่ในตาแหน่งสมดุลขณะอยู่น่ิ งหรือเคลื่อนไหวทัง้ นีต้ อ้ ง
อาศั ย การท างานร่ ว มกั น ระหว่ า งระบ บ 3 ระบ บ ดั ง นี ้ คื อ Passive Subsystem, Active
Subsystem, Control Subsystem ซึ่งแต่ละระบบสามารถทางานทดแทนกันได้หากระบบใดระบบ
หนึ่งทางานบกพร่องแต่ถา้ การทางานนัน้ ไม่สามารถชดเชยการบกพร่องที่เ กิดขึน้ ก็จะส่งผลให้ขาด
ความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานได้จะเห็นว่ากลไกที่ทาให้เกิดความมั่นคงของกระดูก
สันหลังและเชิงกรานนัน้ จะมีความเกี่ยวข้องจากการทางานของระบบประสาท ระบบกล้ามเนือ้ และ
ระบบโครงสร้างกล้ามเนือ้ ที่ทาให้เกิดความมั่นคงของหลังประกอบด้วยกลุ่มกล้ามเนือ้ 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มกล้ามเนือ้ ที่ มดั ตืน้ (Global Muscle System) เช่น กล้ามเนือ้ หน้าท้อง,กล้ามเนือ้ ท้องด้านข้าง
ลาตัว เป็ นต้น มีความสามารถในการควบคุมและทาให้เกิดการเคลื่อนไหวของลาตัวทัง้ การก้ม การ
เงย บิดหรือหมุนตัวและอีกกลุ่ม กล้ามเนือ้ มัดลึก (Local muscle system) จะอยู่ใกล้กบั แกนกลาง
ของลาตัวมีความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังแต่ละข้อโดยเฉพาะเป็ น
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กล้ามเนือ้ ที่เกาะระหว่างกระดูกสันหลังข้อที่อยู่ถัดกันออกไปไม่มีบทบาทในการเคลื่อนไหวลาตัว
แต่ช่วยในการแขม่วท้อง หรือการเบ่ง ทาให้ความดันในช่องท้องมากขึน้ ดังนัน้ กล้ามเนือ้ หน้าท้อง
สามารถช่วยลดแรงกดต่อหมอนรองกระดูกขณะยกนา้ หนักและช่วยกระชับข้อต่อ มัลเฮิรน์ และ
จอร์จ (Mulhearn S & George K, 1999)
ฮูเซล บริเวน และเอนเดอร์สัน (Huxel Bliven & Anderson, 2013) ได้กล่าวว่า การ
ฝึ ก กล้า มเนื ้อ มั ด ลึ ก ของแกนกลางล าตัว ของร่า งกาย ได้แ ก่ Transversus Abdominis (TA),
Multifidus (MF), Internal Oblique, Parasinal Pelvic Floor เป็ น ต้น กล้ามเนื อ้ เหล่านี เ้ ป็ น หัวใจ
สาคัญในการพยุงกระดูกสันหลังช่วงสะโพก (Lumbar Spine) การประสานงานของกลุม่ กล้ามเนือ้
นี ส้ ่งผลให้เกิ ดแรงผ่าน Theracolubar Fascia (TLF) และกลไกของ Intra Abdominal Pressure
(IAP) ซึ่งความมั่นคงของกระดูกสันหลังช่วงสะโพก(Lumbar Spine)ไม่ได้มาจากการช่วยเหลือของ
กล้ามเนือ้ มัดลึกของแกนกลางล าตัวแต่มันสาคัญ ตรงที่ กลุ่ม กล้ามเนื อ้ สามารถช่วยเหลื อกันได้
อย่างไรต่างหาก
ฮอเดรส และริ ช าร์ด สั น (Hodges & Richardson, 1996) ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ า การ
ประสานกันของกล้ามเนือ้ Transversus Abdominis (TA) และ Multifidus(MF) ได้เกิดขึน้ ก่อนการ
เคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาในการทางานสัมพันธ์กนั ของกล้ามเนือ้ เหล่านีว้ ่ามัน
เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์
สแตนฟอร์ท และคณะ (Stanforth et al., 2011) ได้กล่าวว่า กล้ามเนื อ้ สะโพกและ
กล้า มเนื ้อ เชิ ง กรานในเรื่อ งการฝึ ก เพื่ อ เพิ่ ม พละก าลัง ส่ ว นหนึ่ ง ของนัก กี ฬ าว่า การที่ เราจะใช้
พละก าลั ง จากสะโพกให้ดี จ ะต้อ งเน้ น ไปที่ ก ล้า มเนื ้อ ล าตัว การที่ จ ะให้ ก ล้า มเนื ้อ ล าตั ว มี
ประสิ ทธิ ภ าพสูงสุดจะต้องใช้การฝึ ก แบบมี การเคลื่ อนไหว (Functional Traning)และใช้ท่าตาม
การเคลื่อนไหวของธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้กล้ามเนือ้ ที่ถูกฝึ กให้เต็มประสิทธิภาพใน
ศูนย์ส่งเสริมการออกกาลังกาย(Fitness Center)ได้มีการใช้การออกกาลังกายควบคู่กับอุปกรณ์
สาหรับใช้เน้นเฉพาะกล้ามเนือ้ ลาตัวโดยเฉพาะเพื่อที่จะให้ผฝู้ ึ กได้ใช้โปรแกรมอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถทาให้กล้ามเนือ้ ลาตัวพัฒนาความแข็งแรงได้อย่างสูงสุด
สคิป อัล เลนและคณะ (Skip Allen et al., 2002) ได้กล่าวว่า นักกี ฬ าต้องการเพิ่ ม
สมรรถภาพทางการแข่งขันและการออกกาลังกาย สิ่งที่สาคัญที่สดุ คือการทาให้ลาตัวแข็งแรงมาก
ขึน้ โดยจะเน้น ไปที่ส่วนของสะโพกและกระดูกสันหลังเพื่อที่จะให้ร่างกายพัฒ นาในส่วนของการ
ควบคุมความสมดุลและความแข็งแรงเพื่อที่จะได้ส่งผลต่างๆ ไปยังร่างกายและเป็ นฐานที่ม่ นั คงใน
การพัฒนาส่วนของหัวไหล่ แขน และขา ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ เพราะว่า หัวไหล่ แขน และขาเป็ นกล้ามเนือ้ ที่
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ติดต่อและเชื่อมโยงไปยังกระดูกสันหลังและสะโพกเมื่อกระดูกสันหลังและสะโพกเกิดความมั่นคงก็
จะส่งผลให้กล้ามเนือ้ และสารในร่างกายเพิ่มขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
เฮดริค (Hedrick, 2000) ได้กล่าวว่า การฝึ กให้กล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวของร่างกาย
มีความแข็งแรงจะช่วยให้การทรงตัวและการประสานงานในตาแหน่งของร่างกายดีขนึ ้ สามารถเพิ่ม
แรงของกล้ า มเนื ้อ ส่ ว นที่ อ อกแรงโดยตรงเพิ่ ม ความเร็ ว ในการตอบสนองของกล้ า มเนื ้อ
นอกจากนีค้ วามสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายจะเพิ่มตามไปด้วยรวมถึงมีความคล่องแคล่ว
ว่องไวเพิ่มขึน้ เพิ่มความสามารถของลักษณะท่าทางที่แสดงออกเมื่อลาตัวแข็งแรงแล้วกล้ามเนือ้ จะ
สามารถทางานได้มากขึน้ โดยออกแรงน้อยลงเพราะเมื่อกล้ามเนือ้ ลาตัวมีความแข็งแรงจะสามารถ
สนับ สนุน การท างานของกล้ามเนื อ้ แขนและขาได้เป็ น อย่างดีน อกจากนี ล้ าตัวยัง ช่วยควบคุม
ร่างกายไม่ให้สูญ เสียการทรงตัวในการเคลื่อนไหวต่างๆ และเป็ นกลไกสาคัญในการส่งแรงไปยัง
กล้ามเนื อ้ กลุ่ม ที่ อ อกแรงโดยตรงนอกจากนี ย้ ังท าให้ ร่างกายมี ค วามยื ด หยุ่นเพิ่ ม ขึน้ รวมทั้งยัง
ป้องกันการบาดเจ็บจากการแสดงท่าทางที่ไม่ถกู ต้องหรือผิดธรรมชาติเพิ่มการควบคุมแรงที่มาจาก
ลาตัวทาให้การเคลื่อนไหวของแขนและขามีการประสานกันและมีประสิทธิภาพที่ดี ถ้ากล้ามเนือ้
ลาตัวมีความแข็งแรงจะป้องกันการเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บที่บริเวณหลังได้
Oh & Choi (2017 อ้างถึงใน ธารงสันติ์ ขาลสุวรรณ, 2545) ได้กล่าวว่า การฝึ กความ
มั่นคงของล าตัวเป็ นการฝึ กการจัดท่าให้อยู่ในช่วงของการเคลื่ อนไหวที่ ถูกต้องตามหลักชีวกล
ศาสตร์จะทาให้สามารถทรงท่าอยู่ได้ในตาแหน่งที่ ตอ้ งการโดยเริ่ม จากการฝึ กความมั่นคงของ
ลาตัวแบบอยู่กับ ที่ (Isometric Stabilization Exercise) เป็ น การฝึ ก การหดตัวที่ สัม พัน ธ์กัน ของ
กล้ามเนือ้ สะโพกและกล้ามเนือ้ ลาตัว รวมไปถึงความแข็งแรงและความทนทานแบบอยู่กับที่ไม่มี
การเคลื่อนไหว การฝึ กความมั่นคงของลาตัวแบบอยู่กับที่เป็ นประจาสามารถในการถ่ายนา้ หนัก
ตัวเองเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บต่อกล้ามเนือ้ หลังตามด้วยการฝึ กความมั่นคงของลาตัวแบบ
เคลื่อนไหวผสมผสาน (Function Stabilization Exercise) เป็ นการฝึ กการหดตัวที่สมั พันธ์กันของ
กล้ามเนือ้ สะโพกและกล้ามเนือ้ ลาตัวรวมไปถึงความแข็งแรงและความทนทานแบบอยู่กับที่มีการ
เคลื่อนไหวของลาตัวในช่วงที่ เหมาะสมเป็ นการกระตุน้ ให้ระบบประสาทสั่งการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพซึ่งมีความจาเป็ นมากในการแก้ไขท่าทางที่ผิดปกติให้กลับมาถูกต้องซึ่งสอดคล้องกับ
ชนินทร์ชยั อินทิราภรณ์ (2559) ที่กล่าวว่า การฝึ กแบบฟั งชั่นนอล เทรนนิ่ง(Functional Training)
มักใช้นา้ หนักของร่างกายเป็ นแรงต้านพืน้ ฐานส่วนใหญ่ออกแบบมาเพื่อให้นกั กี ฬามีการทรงตัวอยู่
ด้วยตนเองและไม่ใช้อุป กรณ์ อาจเพิ่ม ความยากโดยลดความกว้างของฐานรองรับ จ านวนมัด
กล้ามเนือ้ ที่เคลื่อนไหว ทิศทางการเคลื่อนไหวเพื่อให้กล้ามเนือ้ ทางานหนักขึน้
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สรุป ความมั่นคงหลักของร่างกายเป็ นการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แกนกลาง
ล าตัว ทั้ง กลุ่ ม กล้า มเนื ้อ มั ด ตื ้น (Global Muscle System) และกลุ่ ม กล้า มเนื ้อ มั ด ลึ ก (Local
Muscle System) เพื่ อช่วยให้การทรงตัวและการประสานความสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆใน
ร่างกายให้ม่ นั คงและยังช่วยป้องกันการบาดเจ็บอีกทัง้ รองรับแรงที่มากระทาต่อกระดูกสันหลังและ
เสริมความมั่นคงให้แก่กระดูกสันหลังในขณะร่างกายขณะอยูก่ บั ที่และขณะมีการเคลื่อนที่
กายวิภาคและสรีระวิทยาของความมั่นคงหลักของร่างกาย
ภมร ปล้องพันธ์ (2553) พบว่า กลุ่มกล้ามเนือ้ หน้าท้องทาหน้าที่ยึดระหว่างกระดูก
ซี่โครงและกระดูกอุง้ เชิงกรานอีกทัง้ กลุ่มกล้ามเนือ้ หน้าท้องและพังผืดยังทาหน้าที่ในการป้องกัน
อวัยวะภายในและเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังกล้ามเนือ้ หน้าท้องไม่ให้อวัยวะภายในมีการ
กระทบกระแทกจากสิ่งที่อยูภ่ ายนอกร่างกายประกอบไปด้วยกลุม่ กล้ามเนือ้ ดังนี ้
กลุม่ กล้ามเนือ้ หน้าท้อง (Muscle of Abdomen) ประกอบด้วย
- กล้า มเนื ้อ ข้า งล าตัว ชั้น นอก (external abdominis oblique) มี ห น้า ที่ ในการ
เอียงลาตัวไปด้านข้างและงอลาตัว อีกทัง้ เป็ นกล้ามเนือ้ ขนาดใหญ่ท่ีอยู่ดา้ นหน้าของหน้าท้องและ
ค่อ นไปทางด้า นข้า ง กล้า มเนื ้อ ที่ อ ยู่ด ้า นหน้า มี ลัก ษณะเป็ นแผ่ น พัง ผื ด ซึ่ง มี ลัก ษณะของใย
กล้ามเนือ้ มีแนวบนลงล่างแต่คอ่ นไปทางด้านหน้าเล็กน้อย
- กล้ า มเนื ้ อ ข้ า งล าตั ว ชั้ น กลาง (internal abdominis) ท าหน้ า ที่ ช่ ว ยเสริ ม
กล้ามเนือ้ ท้องชัน้ นอก (external abdominis oblique) รวมไปถึงเป็ นตัวช่วยสร้างความมั่นคงหลัก
ของร่างกาย กล้ามเนือ้ ชัน้ กลางของผนังหน้าท้องที่อยู่ทางด้านหน้าและค่อนไปทางด้านข้างเส้นใย
เรียงตัวจากล่างขึน้ บนในส่วนของพังผืดได้มีการแยกชัน้ และทาหน้าที่ปกคลุมกล้า มเนือ้ หน้าท้อง
(rectus addominis) และพั ง ผื ด ทางด้า นล่ า งลงไปรวมกั บ พั ง ผื ด ของกล้ า มเนื ้อ ท้ อ งมั ด ลึ ก
(transverse abdominis)ซึ่งยืดอยูท่ างด้านล่างและไปเกาะที่พิวลิค เครส (pulic crest)
- กล้ามเนือ้ หน้าท้อง (rectus addominis) เป็ นที่รูจ้ กั ดีในกลุม่ กล้ามเนือ้ ท้องที่คน
ทั่วไปเรียกว่า “ซิกแพ็ค”( 6 – pack) เรียงตัวอยู่ดา้ นหน้าท้องช่วยสร้างความเสถียรเวลาเคลื่อนไหว
เเละช่ว ยในเรื่อ งการโค้ง ตัว ทั้ง หน้า และหลัง โดยปกติ จ ะมี ลัก ษณะของกล้ามเนื ้อ แบนวางตัว
ตามยาวในแนวดิ่งที่บริเวณด้านหน้าของกล้ามเนือ้ หน้าท้อ งมีจานวน 1 คูแ่ ละแยกออกจากกันโดย
มีเส้นแนวยาวกลางหน้าท้อง (Linea alba) เมื่อเทียบขนาดของกล้ามเนือ้ จะพบว่ากล้ามเนือ้ หน้า
ท้องส่วนบนจะมี ความหนาเป็ น 3 เท่าเมื่ อเที ยบกับ ขอบของกล้ามเนื อ้ ท้องส่วนล่างจะเรียกว่า
ลิเนีย เซมิรูนาลิส (Linea semilunaris) และยังถูกปกคลุมด้วยพังผืดกล้ามเนือ้ หน้าท้อง 3 มัดทาให้
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มี ลั ก ษณ ะคล้ า ยปล้ อ งตรงบริ เ วณ รอยต่ อ ในแต่ ล ะปล้ อ งจะมี เ อ็ น กล้ า มเนื ้อ อยู่ เรี ย กว่ า
เทนดิ เ นี ย ส อิ น เตอเชคชั่ น (tendinous intersection) กล้า มเนื ้อ หน้ า ท้ อ งจะท างานร่ ว มกั บ
กล้ามเนือ้ อื่นๆ ในการพยุงอวัยวะภายในและส่งผลให้เกิดแรงดันภายในช่องท้องให้การกดกระดูก
เชิงกรานอยูใ่ นลักษณะที่คงที่
- กล้า มเนื ้อ ท้อ งมั ด ลึ ก (transverse abdominis) ท าหน้า ที่ หดตัว ช่ ว ยขณะ
หายใจออกจะส่งผลทาให้บริเวณลาตัวช่วงชายโครงกับอุง้ เชิงกราน (iliac crest) เกิดการคอดตัว
เข้าไปอีกทัง้ ยังก่อให้เกิดแรงดึงภายในบริเวณหลังช่วงอกต่อ กับส่วนเอว (thoracolumbar fascia)
และส่ง ผลให้แรงดัน เพิ่ ม ขึน้ ภายในช่อ งท้องแต่ไม่ท าให้เกิ ดการขยับ หรือเคลื่ อนไหวของล าตัว
ลักษณะของการทางานของกล้ามเนือ้ ท้องมัดลึก (transverse abdominis) จะทางานในลักษณะ
แบบ“ฟี ด ฟอร์เวิรด์ ” (feed forward) ก่อนกล้ามเนือ้ มัดอื่นๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนไหวในส่วนของการ
ให้ความมั่นคงแก่ขอ้ ต่อกระดูกสันหลังของร่างกายเป็ นผลมาจากการสั่งงานของระบบประสาท
ส่วนกลางที่ มี ห น้าที่ ค วบคุม การท างานของกล้า มเนื อ้ เพื่ อ ให้ก ล้ามเนื ้อ ท้อ งมัด ลึก นี ท้ าหน้า ที่
เตรียมพร้อมกับสภาวะที่รา่ งกายจะเกิดการเสียสมดุลหรือเป็ นผลมาจากการทางานอย่างต่อเนื่อง
ตามทิศทางการเคลื่อนไหวของแขนขา

ภาพประกอบ 1 แสดงกล้ามเนือ้ ลาตัวด้านหน้า
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กลุม่ กล้ามเนือ้ ส่วนหลัง มีกล้ามเนือ้ ที่สาคัญ ดังนี ้
กล้ามเนื อ้ หนอกคอ (Trapezius) เป็ นกล้ามเนื อ้ รู ปสามเหลี่ ยมคลุม บริเวณคอ
ด้านหลังลงมาถึงหลังแบ่งออกเป็ น 3 ส่วนโดยยึดเกาะจากแนวกลางของแผ่นหลังส่วนบนไปเกาะที่
กระดูกไหปลาร้าทั้งซ้ายและขวา ทาหน้าที่รงั้ กระดูกสะบักมาข้างหลัง เช่น กล้ามเนือ้ หนอกคอ
ส่ ว นบ น (Trapezius superius) เมื่ อหดตั ว ไหล่ จ ะยกขึ ้น กล้ า มเนื ้ อ หนอกคอ ส่ ว นกลาง
(Trapezius media pars) จะหดตัวและดึงสะบัก 2 ข้างเข้ามาหากัน กล้ามเนือ้ หนอกคอส่วนล่าง
(Trapezius inferiorem) หดตัวจะทาให้ไหล่ถกู ดึงลง
กล้ามเนือ้ หลัง (Latissimus dorsi) เป็ นกล้ามเนื อ้ ขนาดใหญ่ ปกคลุมอยู่บริเวณ
ด้านล่างของหลังทัง้ หมดมีหน้าที่ช่วยดึงต้นแขนเข้าหาลาตัวไปข้างหลัง กล้ามเนือ้ รูปสามเหลี่ยม
แบนกว้างคลุมอยู่ตอนล่างของแผ่นหลังและบัน้ เอวทอดผ่านไปมุมล่างของกระดูกสะบักทาหน้าที่
ดึงแขนเข้าชิดลาตัว ดึงแขนลงมาข้างล่างด้านหลังและหมุนแขนเข้าด้านในอีกทัง้ ทาหน้าที่ในการ
ปี นป่ าย ว่ายนา้ และกรรเชียงเรือ เป็ นต้น
กล้ามเนือ้ ลาเวเตอร์ สแคปปูลา (Lavator scapulae) กล้ามเนือ้ มัดนีจ้ ะติดอยู่ท่ี
ขอบสะบักส่วนบนและขึน้ ไปเกาะกระดูกสันหลังช่วงคอทาหน้าที่ช่วยในการยกสะบักขึน้
กล้ามเนือ้ รอมบอย (Rhomboids) ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ 2 มัด คือ Rhomboid
Major และ Rhomboid Minor อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังและกระดูกสะบักทาหน้า ที่บีบสะบักเข้า
หากันด้านหลังและหมุนสะบักลงด้านหลัง

ภาพประกอบ 2 แสดงกล้ามเนือ้ ลาตัวด้านหลัง
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กลุ่มกล้ามเนือ้ สะโพกและกลุ่มกล้ามเนือ้ มัดลึก ของแกนกลางลาตัว มีกล้ามเนือ้ ที่
สาคัญ ดังนี ้
กล้ามเนื อ้ สะโพก (Gluteus Muscle ) เป็ น กล้า มเนื อ้ มัด ใหญ่ แ บ่ง เป็ น 3 ส่ว น
ได้แก่ Gluteus Medius, Gluteus Minimus และ Gluteus Maximus และส่วนที่อยู่ล่างสุดของส่วน
สะโพกมีจุดเกาะที่ Ilium และ Sacrum ของกระดูกเชิงกรานแล้วไปเกาะยังกระดูกต้นขา ทาหน้าที่
เหยียดขา กางต้นขา หมุนต้นขาไปทางด้านข้าง เป็ นต้น
กล้ามเนื อ้ ทางด้านข้างของสะโพก (Tensor fasciae latae) เกาะอยู่ท่ี ส่วนหน้า
ของกระดูกเชิงกรานทาหน้าที่กางและหมุนขาเข้าด้านในเป็ นกล้ามเนือ้ ทางด้านข้างของสะโพก
กลุ่ม กล้า มเนื ้อ บริเวณอุ้ง เชิ ง กราน (pelvic floor) กลุ่ม กล้า มเนื ้อ เหล่ า นี ้เป็ น
กล้ามเนือ้ ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับกระดูกสันหลังเพื่อช่วยในการรักษาความมั่นคงให้กับกระดูกสัน
หลังขณะร่างกายเกิดการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื ้อท้องชัน้ ลึกสุด คือ Transversus
abdominis และ Multifidus เป็ นต้น
กล้ามเนื อ้ มัด ลึก ของแกนกลางล าตัว (Erector Spinae) ประกอบไปด้วยกลุ่ม
กล้ามเนือ้ ได้แก่ erector spinae iliocostalis, erector spinae longissimus และ erector spinae
spinalis เป็ นต้น กล้ามเนือ้ เหล่า นีว้ างตัวไปตามแนวความยาวของกระดูกสันหลัง และทาหน้าที่
แอ่นกระดูกสันหลังและเอียงกระดูกสันหลังไปทางขวาและทางซ้าย
กล้ามเนือ้ มัลติฟิดัส (Multifidus) เป็ นกล้ามเนือ้ ขนาดเล็กยาวประมาณ 2-4 ข้อ
ของกระดูกสันหลังซึ่งเป็ นส่วนที่ ไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอก มีหน้าที่ในการส่งสัญญาณไป
ยังสมองเกี่ยวกับตาแหน่งของร่างกาย กล้ามเนือ้ ส่วนนีจ้ ะช่วยควบคุมการเคลื่อนไหวเล็กๆ น้อยๆ
ของกระดูกสันหลัง
กล้ามเนือ้ อิลล็อปโซแอส (iliopsoas) ทาหน้าที่ ในการงอสะโพกมาทางด้านหน้า
(Hip flexion) ประกอบด้วยกล้ามเนือ้ 2 มัด ได้แก่ Psoas major ซึ่งเกาะจากบริเวณกระดูกสันหลัง
ส่วนล่างและกล้ามเนือ้ ที่เกาะอยูบ่ ริเวณกระดูกเชิงกราน เรียกว่า iliacus ซึ่งทัง้ สองตัวนีจ้ ะทอดยาว
ลงมาไปเกาะที่ ปุ่มกระดูกที่ อยู่บริเวณด้านในของกระดูกต้นขา (Lesser trochanter) ดังนั้นเมื่ อ
กล้ามเนือ้ iliopsoas ทางานจะทาให้เกิดการเคลื่อนที่ของกระดูกต้นขาเข้าหากระดูกสันหลังหรือก็
คือการงอสะโพกนั่นเอง
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ภาพประกอบ 3 แสดงกลุม่ กล้ามเนือ้ มัดลึกแกนกลางลาตัวและสะโพก
การฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย
การฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย (Core Stability Training) คือ ความมั่นคงหลัก
ของร่างกายทาให้คนเราสามารถนั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง ปฏิบตั ิ กิจวัตรประจาวันและปฏิบตั ิกิจกรรม
นอกเหนือจากกิจวัตรประจาวัน เช่น การเล่นกีฬา ว่ายนา้ ขับรถและเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ทรงตัวซึ่งมีการทางานร่วมกันอย่างสมดุล ได้แก่ การรู ส้ ึกถึงสภาวะแวดล้อมทางสายตา (vision)
การรู ้สึ ก ถึ ง น ้า หนัก ผ่ า นอวัย วะส่ ว นต่ า งๆ ของร่า งกาย (kinesthetic) และการรับ สึ ก ถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงของตาแหน่งศีรษะผ่านทางประสาททรงตัวในหูชั้นในทั้ง 2 ข้าง (vestibular endorgan) โดยการทางานของระบบรับรูท้ งั้ 3 อย่างที่กล่าวมานัน้ จะทางานไปยังสมองส่วนกลางซึ่งมี
การติดต่อไปยังกลีบสมอง (cerebrum) เพื่อการรับรูใ้ นทางความรูส้ ึกและสามารถควบคุมการทรง
ตัว ในสภาวะต่างๆ ได้อ ย่ างสมดุล โดยไม่ เกิ ด อัน ตรายต่อ ร่า งกายในส่ วนของสมองส่ว นท้า ย
(cerebellum) มีการส่งข้อมูลมายังศูนย์กลางการทรงตัวในก้านสมองด้วยทาให้คนเราสามารถทรง
ตัวในสภาพแวดล้อมได้อย่างเป็ นปกติ การผิดปกติของระบบการทรงตัวทาให้เกิดอาการแสดงทาง
การแพทย์ท่ีแยกได้เป็ นการผิดปกติของระบบปลายทางของประสาทและระบบกลไกปรับตัวของ
สมอง ส่วนการฝึ กเพื่อให้เกิดความมั่นคงหลักของร่างกายต้องใช้หลักการต่างๆ ดังนี ้
ปั จจัยทีม่ ีผลต่อความมั่นคงหลักของร่างกาย
1. ความสูงของจุดศูนย์ถ่วง จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายอยู่ดา้ นหน้าต่อกระดูก
กระเบนเหน็บที่ 2 เมื่อมีการยกแขนขึน้ สูงหรือมีการยืนปลายเท้าจะทาให้ตาแหน่งของจุดศูนย์ถ่วง
เลื่อนขึน้ ทาให้ความมั่นคงของลาตัวลดลงในทางตรงกันข้ามถ้าจุดศูนย์ถ่วงต่าลงจะทาให้ความ
มั่นคงในการทรงตัวเพิ่มขึน้
2.ขนาดของฐานที่ รองรับ ฐานรองรับที่กว้างมากจะทาให้ความมั่นคงหลัก
ของร่างกายมากขึน้
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3.ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเส้ น ศู น ย์ ถ่ ว งกั บ ฐานที่ รองรั บ คื อ วั ต ถุ ท่ี มี
ความสามารถในการรักษาดุลยภาพแห่งการทรงตัวได้นั้น ก็ต่อเมื่อมีจุดศูนย์ถ่วงอยู่ภายในฐานที่
รองรับ ถ้าแนวของจุดศูนย์ถ่วงตกใกล้จุดศูนย์กลางของฐานรองรับได้มากเท่าใดก็จะทาให้เกิ ด
ความมั่นคงมากขึน้
4. มวลสารของวัตถุ วัตถุท่ีมีนา้ หนักหรือมวลสารของวัตถุนอ้ ย ย่อมมีโอกาส
เสียสมดุลของการทรงตัว
5. ทิศทางกับการปะทะของแรงภายนอกเมื่อมีแรงเคลื่อนหรือแรงภายนอกมา
กระทบด้วยความเร็วสูง ร่างกายจะมีการปรับตัวชดเชยเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการทรงตัว
6. การมองเห็นและปั จจัยด้านจิตใจเป็ นภาวะจิตอันเกิดจากการมองเห็นและ
ความไม่ม่นั ใจขณะทรงตัว
หลักการฝึ กซ้อมทั่วไป
เจริญ กระบวนรัตน์ (2544) ได้กล่าวว่า การฝึ กให้นักกีฬามีสมรรถภาพทาง
กายที่ ส มบูรณ์แข็งแรงเป็ นสิ่งส าคัญ และจ าเป็ นมากจะขาดไม่ได้และไม่มี ส่ิงอื่นจะมาแทนที่ได้
การจะทาให้นกั กีฬามีความสามารถที่ดีขนึ ้ คือ การฝึ กซ้อม (Training) ที่มิใช่การฝึ กแค่ทกั ษะทั่วไป
เทคนิ ค หรือยุท ธวิ ธี ก ารเล่น เท่านั้น จะต้อ งมี ก ารเสริม สร้างความแข็ง แรงและความอดทนของ
ร่างกาย ทัง้ ทางด้านกาลัง ความเร็ว มีการประสานงานของระบบประสาทกล้ามเนือ้ ที่ดีและมีความ
คล่องแคล่วว่องไว ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาจะต้องฝึ กกีฬาอย่างหนัก ให้เหงื่อออกมากและมีอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนือ้ และลาตัว โดยมีขนั้ ตอนการฝึ ก ดังนี ้
1. ฝึ ก จากน้อ ยไปมาก ฝึ ก จากเบาไปหนัก และจะต้อ งฝึ ก จนกระทั่ ง
ร่างกายเกิดอาการเหน็ดเหนื่อยปวดเมื่อยกล้ามเนือ้ การฝึ กจะต้องให้เพียงพอกับความต้องการ
ของร่างกายของแต่ละบุคคลอย่าฝึ กจนกระทั่งนักกีฬาเหนื่อยเกินไปหรือน้อยไปจนนักกีฬาไม่รูส้ ึก
เหนื่อยอย่างเต็มที่จะต้องออกแบบการฝึ กพอเหมาะพอดีกบั สภาวะร่างกายและความต้องการของ
นักกีฬาจึงจะเกิดผลที่ดี
2. การฝึ กจะต้องทาเป็ นประจาสม่าเสมอเพื่อให้รา่ งกายเกิดความเคยชิน
กับสภาพการเคลื่อนไหวของกีฬาประเภทนัน้ ๆ
3. การฝึ กจะต้องใช้หลักการปรับความเพิ่ มหนัก (Overload Principle)
เป็ นระยะๆเพื่อให้รา่ งกายมีการพัฒนาปรับตัวดีขนึ ้ ความหนักที่จะปรับเพิ่มขึน้ นัน้ ควรคานึงด้วยว่า
จะเพิ่มสักเท่าใดและจะเพิ่มขึน้ อีกเมื่อใดรวมทัง้ การฝึ กวันละกี่ช่วั โมงและสัปดาห์ละกี่ครัง้ ผูฝ้ ึ กสอน
กีฬาจะต้องมีโปรแกรมฝึ กในแต่ละสัปดาห์ให้ชดั เจนแน่นอน
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4. การฝึ กกีฬาแต่ละประเภทจาเป็ นต้องฝึ กทักษะควบคู่กันด้วย ท่าทาง
การเคลื่อนไหวต้องให้เหมือนกับสภาพจริงของกีฬานัน้ ๆ ขณะเดียวกันจะต้องไม่ทาการฝึ กทักษะ
ประเภทอื่น เพราะอาจทาให้เกิดความสับสนขึน้ ได้โดยเฉพาะนักกีฬาที่ขาดประสบการณ์ ความ
ชานาญหรือนักกีฬาที่เริ่มฝึ กใหม่
5. ภายหลังการฝึ กซ้อมในแต่ละวัน จะต้องมีเวลาพักผ่อนเพียงพออย่ าง
น้อย วันละ 6 – 8 ชั่วโมงต่อหนึ่งคืนและในช่วงฝึ กกลางวัน แล้วช่วงบ่ายพัก เป็ นต้น
6. การฝึ กจะต้องทาสม่าเสมอต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งในขัน้ พืน้ ฐานควรเริ่ม
ด้วยการฝึ กความอดทนและเสริม สร้างความแข็งแรงทั่วไปรวมทั้งการฝึ กทักษะการเคลื่ อนไหว
เบือ้ งต้นในระยะเวลา 3 เดือนแรก ต่อมาควรปรับเพิ่มปริมาณความหนักในการฝึ กมากขึน้ มุ่งเน้น
การฝึ กทักษะความอดทน ความแข็งแรงตลอดจนสมรรถภาพทางกายในการประกอบกิจกรรมการ
ฝึ กหรือทักษะการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเน้นความสัมพันธ์และการประสานงานของ
ระบบประสาทกล้ามเนือ้ ในการปฎิบตั กิ ารเคลื่ อนไหว ฝึ กเน้นการประสานงานภายในทีมและความ
สมบูรณ์พร้อมของนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ช่วงการแข่งขัน การฝึ กต้องลดปริมาณ
ความหนักลง เพื่อให้รา่ งกายและกล้ามเนือ้ ได้พกั ฟื ้ นจะทาให้เกิดความคล่องตัวและพร้อมที่จะทา
การแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพ
7. การบารุงร่างกายหรืออาหารของนักกีฬาต้องรับประทานให้ครบ 5 หมู่
คือ ในแต่ละมือ้ จะต้องประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ผัก ผลไม้ เกลือแร่และวิตามิน
โดยเฉพาะบุคคลที่ออกกาลังกายอย่างหนัก
การฝึ กนักกีฬาทุกประเภทจะต้องฝึ กความอดทนและความแข็งแรงควบคูก่ ัน
ไป ส่วนการฝึ กที่เน้นเฉพาะด้านนัน้ ขึน้ อยู่กับความต้องการเสริมสมรรถภาพทางกายด้านใดเป็ น
สาคัญ ในแต่ล ะชนิดและประเภทกี ฬ านั้นๆ ดังนั้น ผู้ฝึกสอนจาเป็ นต้องทราบหลักการฝึ กความ
แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ โดยวิธี การใช้นา้ หนักเพื่อจะได้เสริมสร้างพัฒนาคุณสมบัติ
ดังกล่าวให้กบั นักกีฬาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึน้
การฝึ กสมรรถภาพทางกาย
เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ มี ความสาคัญ ต่อการฝึ กกี ฬ าเป็ นการสร้างความสมบูรณ์
ทางด้านร่างกายให้กบั นักกีฬาเพื่อให้นกั กีฬามีความพร้อมทางด้านร่างกายที่จะทาการฝึ กซ้อมหรือ
แข่งขันการที่นกั กีฬาแสดงความสามารถได้เท่ากับระดับความสามารถที่ตนเองมีอยู่นนั้ ต้องอาศัย
สมรรถภาพทางกายโดยเฉพาะกี ฬาประเภทที่ไม่ต ้องการใช้เทคนิคทักษะมาก ผลการแข่งขันจะ
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ขึน้ อยู่กับสมรรถภาพทางกายเป็ นส่วนใหญ่สาหรับกีฬาที่ใช้เทคนิคทักษะมาก การมีสมรรถภาพ
ทางกายดีจะช่วยให้นกั กีฬาสามารถปฏิบตั ิตามเทคนิคและทักษะที่ได้รบั การฝึ กมาได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปสมรรถภาพทางกายแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ส ม รรถ ภ าพ ท างก าย ทั่ วไป (General Physical Fitness) ได้ แ ก่
สมรรถภาพทางด้านต่างๆ ที่นักกี ฬาจะต้องมี ซ่ึงคณะกรรมการนานาชาติเพื่อจัดมาตรฐานการ
ท ด ส อ บ ส ม รรถ ภ า พ ท า ง ก า ย (Intemational Committization for the Standardization of
Physical Fitness Test = ICSPFT ) ได้จาแนกองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายไว้ 7 ประเภท
คือ
1.1 ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ (Muscle Strength)
1.2 ความอดทนของกล้ามเนือ้ (Muscle Endurance)
1.3 ความเร็ว(Speed)
1.4 พลังหรือกาลังของกล้ามเนือ้ (Muscle Power)
1.5 ความแคล่วคล่องว่องไว(Agility)
1.6 ความอ่อนตัว(Flexibility)
1.7 ความอดทนทั่วไป(General Endurance)
องค์ประกอบต่างๆ เหล่านีเ้ กิดจากสมรรถภาพการทางานที่สัมพันธ์กั น
ของอวัย วะต่างๆ ของร่างกาย เช่น ระบบกล้ามเนื อ้ ระบบหายใจ ระบบไหลเวี ย นโลหิ ต ระบบ
ประสาท เป็ นต้น หากระบบใดระบบหนึ่งทางานขัดข้องจะเป็ นเหตุให้สมรรถภาพทางกายทั่วไป
ลดลง
2. ส ม รรถ ภ าพ ท างก าย พิ เศ ษ (Special Physical Fitness) ได้ แ ก่
สมรรถภาพทางกายที่นักกีฬาจะต้องมีเฉพาะสาหรับกี ฬาชนิดน้ันๆ ซึ่งในกีฬาแต่ละชนิดนั้นจะมี
สมรรถภาพทางกายที่ จ าเป็ น แตกต่างกั น ไป เช่น นักมวยจะต้อ งมี ส มรรถภาพทางกายพิ เศษ
แตกต่างจากนักว่ายนา้ นักฟุตบอลหรือนักกรีฑาเป็ นต้น ในการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
พิ เ ศษจะต้อ งมี ก ารฝึ ก นอกเหนื อ ไปจากการฝึ ก สมรรถภาพทางกายทั่ว ไป คื อ การฝึ ก แบบ
เฉพาะเจาะจง ที่ตอ้ งเน้นการทา งานและการเสริ มสร้างประสิทธิภาพของอวัยวะบางแห่งเพื่อให้
เหมาะสมกับกีฬ าชนิดนั้นๆ เช่น นักมวยต้องฝึ กกาลังกล้ามเนือ้ แขน ไหล่ อก ขา และลาตัวเป็ น
พิเศษ กีฬาบางชนิดต้องการความแข็งแรงและกาลังของกล้ามเนือ้ แต่ไม่ตอ้ งการความอดทน กีฬา
บางชนิดไม่ตอ้ งการใช้แรงมากนักและมีหลายชนิดกีฬาที่ตอ้ งการสมรรถภาพทางกายหลายอย่าง
ร่วมกัน
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การฝึ กเพือ่ เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หมายถึง ความสามารถของกล้ามเนือ้ ที่ออกแรง
มากที่สุดในการหดตัวครัง้ หนึ่งและส่วนของร่างกายที่จะทางานซึ่งเกิดจากการทางานร่วมกันกับ
ปั จจัย 3 ประการ คือ
1. แรงที่ เกิ ด จากการหดตั ว ของกล้า มเนื ้อ กลุ่ ม ที่ ต ้ อ งการให้ท างาน
(Agonists) หมายถึง ผลรวมของแรงหดตัวของกล้ามเนือ้ แต่ละมั ดซึ่งแรงที่เกิดจากการหดตัวนี ้
สามารถเพิ่มขึน้ ได้โดยการฝึ กที่เพิ่มความต้านทานขึน้ ไปเป็ นลาดับ (Progressive Resistance)
2. ความสามารถของกล้ามเนือ้ กลุ่มตรงข้าม (Antagonists) ที่จะทางาน
ประสานกับ
กล้ามเนือ้ กลุ่มที่ ทางานซึ่งความสามารถของกล้ามเนื อ้ กลุ่ม ตรงข้ ามนี ้
สามารถเพิ่ ม ได้ (แต่ เพิ่ ม ได้อ ย่ า งจ ากั ด ) โดยการฝึ ก การเคลื่ อ นไหวนั้น ๆท าให้มี ก ารท างาน
ประสานกันดีย่งิ ขึน้ ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนือ้
3. อัตราส่วนทางกลไก (Mechanics) ของการจัดระบบคาน(กระดูก) ที่
เกี่ยวข้องซึ่งขึน้ อยู่กับมุมในการดึงของกล้ามเนือ้ และความยาวเปรียบเทียบระหว่ างแขนของแรง
ต้านทานกับแขนของแรงพยายามของระบบคานซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยนท่าทางหรือ
จัดท่าทางของร่างกายแต่ละส่วนให้กล้ามเนือ้ หดตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
การเคลื่ อ นไหวร่า งกายต้ อ งการความแข็ ง แรงเพื่ อ ต่ อ สู้กั บ แรงต้า นทาน
โดยเฉพาะนักกีฬายิ่งมีความต้องการมากขึน้ ความแข็งแรงจึงเป็ นพืน้ ฐานของสมรรถภาพทางการ
กี ฬ าต่า งๆ และเป็ น ส่ ว นประกอบของสมรรถภาพอื่ น ๆ ด้ว ย คื อ พลัง หรือ ก าลัง ความอดทน
ความเร็วและความคล่องแคล่วว่ องไว ดังนัน้ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ จึงเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
ช่วยให้ออกกาลังกายมี ประสิ ทธิ ภ าพซึ่งกี ฬ าแต่ละชนิดจะมี ความต้ องการเรื่องความแข็งแรงที่
แตกต่างกันไป ความต้องการความเข้มแข็งดังกล่าวแบ่งออกได้เป็ น 3 ชนิด คือ
1. ความแข็งแรงสูงสุด (Maximum Strength) คือ การที่ กล้ามเนื อ้ และ
ประสาทสามารถออกแรงได้สูงสุด ความแข็งแรงประเภทนี จ้ าเป็ นส าหรับ นักกี ฬ าที่ ต ้ องใช้แรง
ต้านทานหนัก เช่น ยกนา้ หนัก มวยปลา้ ยิมนาสติก เป็ นต้น ซึ่งยังต้องอาศัยการปฏิบตั ิท่ีรวดเร็วอีก
ด้วยหลักสาคัญ ประการหนึ่ง คือ ถ้างานที่ทาต้องอาศัยแรงต้านทานน้อยเท่าไรจาเป็ นต้องฝึ กให้
กล้า มเนื ้อ ออกแรงโดยเร็ว ขึ น้ เท่ า นั้ น โดยเน้น ความอดทนในระดั บ ปานกลางและระยะยาว
ดังนัน้ ความแข็งแรงสูงสุดเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งในกรีฑาประเภทวิ่งระยะสัน้ มากกว่าการวิ่ง
ระยะยาว
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2. ความแข็ ง แรงแบบพ ลั ง ระเบิ ด (Explosive Strength) หมายถึ ง
ความสามารถของกล้ามเนือ้ และประสาทที่จะเอาชนะความต้านทานโดยอาศั ยความเร็วเป็ นหลัก
ใช้สาหรับ กี ฬ าประเภท ทุ่ม ขว้าง พุ่ง กระโดดสูง กระโดดไกล เป็ นต้น ความแข็ง แรงชนิดนี จ้ ึง
ั
จาเป็ นสาหรับนักวิ่งระยะส้นในกรี
ฑาประเภทลูห่ รือกระโดดไกล กระโดดสูง จักรยานระยะสัน้ เป็ น
ต้น
3. ความแข็งแรงแบบอดทน (Enduring Strength) คือ ความสามารถของ
กล้ามเนือ้ ที่จะทางานโดยไม่เหนื่อยล้าและมีความแข็งแรงได้เป็ นเวลานานๆ ความแข็งแรงชนิดนี ้
จาเป็ นสาหรับกีฬา เช่น วิ่งมาราธอน มวย พายเรือ ว่ายนา้ จักรยานทางไกล เป็ นต้น
การฝึ กโดยใช้นา้ หนัก(Weight Traiming)
การฝึ กโดยใช้นา้ หนัก หมายถึง การฝึ กเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ
ทางานของกล้ามเนือ้ โดยใช้นา้ หนักช่วยนอกเหนือจากการฝึ กด้วยมือเปล่า เช่น ดัมเบลล์ บาเบลล์
จานเหล็ ก รวมถึ ง เครื่ อ งมื อ อื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ นอุ ป กรณ์ แ บบสถานี (Weight Machine) ที่ ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนนา้ หนักเพิ่มขึน้ หรือลดลงได้ เช่น อุปกรณ์ยกนา้ หนักแบบไซแบก (Cybex) พาราเม้าส์
(Paramount) ยูนิเวอร์แซล เป็ นต้น ก็จะทาให้การฝึ กกล้ามเนือ้ มีประสิทธิภาพรวดเร็วขึน้ เพราะมี
ความแน่นอนในการปรับ นา้ หนัก การฝึ กโดยใช้นา้ หนักมีบทบาทสาคัญในการเตรียมความพร้อม
ทางด้า นร่า งกายของนั ก กี ฬ าซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรับ อย่ า งกว้ า งขวางในปั จ จุ บัน ว่า เป็ น วิ ธี ฝึ ก ที่ เป็ น
วิทยาศาสตร์มีหลักการและเหตุผลที่เชื่อถื อพิสูจน์ได้ถา้ หากนั กกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนได้นาหลักการ
และวิธีการฝึ กโดยใช้นา้ หนักมาฝึ กนักกีฬาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็จะทาให้สมรรถภาพทาง
กายของนักกีฬาเป็ นไปตามที่ตอ้ งการนักกีฬาจะมีความพร้อมทางร่างกายสูงขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้การ
ฝึ กทางด้านอื่นๆ เช่น เทคนิคและทักษะต่างๆ มีผลดีย่งิ ขึน้ สาหรับการฝึ กโดยใช้นา้ หนักของนักกีฬา
โดยทั่วไปมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนาระบบกล้ามเนือ้ ให้มีความข็งแรงมีพลังรวมทัง้ ความอดทน
เพิ่มมากขึน้ การฝึ กโดยใช้นา้ หนักจึงเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาให้เพิ่มขึน้ แตกต่าง
จาการยกนา้ หนักของนักกีฬายกนา้ หนักซึ่งต้องยกนา้ หนักให้ได้มากที่สดุ และมากกว่าคูต่ อ่ สูจ้ ึงจะ
ได้รบั ชัยชนะแต่การฝึ กโดยใช้นา้ หนักของนักกี ฬ าในที่ นีต้ ้องระวังว่านา้ หนักที่ใช้ยกต้องไม่ม าก
เกินไปและการทาซา้ จะต้องให้พอเหมาะกับสมรรถภาพของแต่ละบุคคลรวมทั้งต้องสอดคล้องกับ
ทักษะหรือกิจกรรมของกีฬานัน้ ๆ ด้วย
หลักการในการฝึ กโดยใช้นา้ หนัก
การฝึ กโดยใช้นา้ หนักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสมรรถภาพร่างกายในการ
เสริมสร้างความแข็งแรง พลัง และความอดทนของกล้ามเนือ้ ควรใช้หลักการดังต่อไปนี ้
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1. หลั ก การเพิ่ ม น ้า หนั ก หรื อ เพิ่ ม แรงต้า น (Principle of Overload or
Progressive Resistance) หมายถึ ง การพั ฒ นาความแข็ ง แรงของกล้ามเนื ้อ โดยให้ก ล้ามเนื ้อ
ทางานออกแรงต้านกับนา้ หนักที่คอ่ ยๆ เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ เนื่องจากนา้ หนักเดิมไม่เป็ นแรงต้านทานที่มาก
พอให้เกิ ดการพัฒ นาอี กต่อไปจ าเป็ นต้องเพิ่ ม นา้ หนักเพื่ อให้กล้ามเนื อ้ อกแรงต้านทานเพิ่ ม ขึน้
จาเป็ นต้องเพิ่มนา้ หนักและเพิ่มจานวนครัง้ ในการยก เช่น เริ่มยกด้วยนา้ หนัก 35 กิโลกรัม 10 ครัง้
ใน 1 ยกจากนั้น เพิ่ ม เป็ น 12 ครัง้ ในน ้าหนั ก เท่ าเดิม ในขณะเดี ย วกั น อาจเพิ่ ม น า้ หนั ก เป็ น 40
กิโลกรัมแต่ยกเพียง 8 ครัง้ เมื่อกล้ามเนือ้ มีการปรับตัวแล้ว เป็ นต้น
ตาราง 1 แสดงระดับร้อยละของความหนักในการฝึ กยกนา้ หนักเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและผลที่
ได้รบั จากการฝึ ก
ร้อยละของความหนักในการฝึ ก
30 – 50
50 – 70
70 – 80
80 – 90
90 – 100

ผลทีไ่ ด้รับจากการฝึ ก
ต่า
พอใช้
ปานกลาง
มาก
มากที่สดุ

ตามหลักของการฝึ กเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและกาลังให้กับกล้ามเนือ้
ระดับความหนักที่ถือว่ามีความเหมาะสมโดยเฉลี่ยจะใช้ความหนักประมาณร้อยละ 80 ของความ
หนักของสูงสุดที่นกั กีฬาสามารถทาได้ซ่งึ ในความเป็ นจริงนั้นยิ่งนักกีฬาสามารถฝึ กด้วยความหนัก
ที่ใกล้เคียงกับความหนักสูงสุดที่ตนเองสามารถทาได้มากเท่าใดก็จะยิ่ งได้รบั ผลดีจากการฝึ กมาก
เท่านัน้ (เจริญ กระบวนรัตน์, 2538)
2. หลักการจัดล าดับในการออกกาลังกาย (Principle of Arrangement
of Exercise) หมายถึง การฝึ กโดยใช้นา้ หนักควรมีการจัดลาดับการฝึ กเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของ
กล้ามเนือ้ ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้
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2.1 ฝึ กใช้กลุ่มกล้ามเนือ้ มัดใหญ่ก่อนกลุ่มกล้ามเนือ้ มัดเล็กเนื่องจาก
กล้ามเนือ้ มัดเล็กมีความเหนื่อยล้าง่ายและเร็วกว่ากล้ามเนือ้ มัดใหญ่จงึ ต้องให้กล้ามเนือ้ มัดใหญ่ได้
ทางานก่อน เช่น ให้กล้ามเนือ้ ขาทางานก่อนกล้ามเนือ้ แขน เป็ นต้น
2.2 โปรแกรมการฝึ กไม่ ค วรใช้ แ บบฝึ ก ที่ มี ผ ลต่ อ กล้า มเนื ้อ กลุ่ ม
เดียวกันมากกว่า 1 แบบฝึ กติดต่อกัน เช่น ใช้ท่านอนบนม้านั่ง (Bench Press) แล้วไม่ควรใช้ท่ายืน
ยก (Standing Press) ต่อเพราะทัง้ 2 ท่านีพ้ ฒ
ั นากล้ามเนือ้ กลุม่ เดียวกัน คือ ไหล่ อกและต้นแขน
2.3 การปฏิบตั ิในแบบฝึ กหรือท่าอื่นๆ ในลาดับต่อไปควรให้รา่ งกาย
ได้ฟื้นตัวจากความอ่อนล้าก่อน ทัง้ นีเ้ พื่อเป็ นการป้องกันอันตรายที่จะมีกบั กล้ามเนือ้
2.4 แบบฝึ กที่ใช้ควรเป็ นท่าที่พัฒนากล้ามเนื อ้ หลัก ได้แก่ กล้ามเนือ้
ขาส่วนบนและสะโพกกล้ามเนือ้ อกและแขนส่วนบน กล้ามเนือ้ หลั ง กล้ามเนือ้ ขาส่วนล่างและข้อ
เท้า กล้ามเนือ้ หัวไหล่และกล้ามเนือ้ หน้าท้อง เป็ นต้น
3. หลั ก เฉพ าะเจาะจง (Principle of Specificity) ในการฝึ กโดยใช้
นา้ หนักมีหลักเฉพาะเจาะจงที่ควรได้รบั การพิจารณาหลายประการ คือ
3.1 กลุม่ กล้ามเนือ้ (Muscle Groups) กลุม่ กล้ามเนือ้ ใหญ่ในร่างกาย
มีหน้าที่ และลักษณะการทางานแตกต่างกันการฝึ กโดยใช้นา้ หนักเพื่อพัฒ นาประสิทธิ ภาพการ
ทางานของกล้ามเนือ้ จึงควรแยกการพัฒนาออกเป็ นกลุ่มๆ ตามความเหมาะสมและควรได้รบั การ
พัฒนาในทุกๆ กลุม่
3.2 รูปแบบของการเคลื่อนไหว (Movement of Pattems) ในการเล่น
กีฬากลุ่มกล้ามเนือ้ ที่ทางานจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวตามลักษณะการหดตัวของกล้ามเนือ้ นัน้
โดยอาศัยทักษะประกอบกับความแข็งแรงกาลังและความอดทนของกล้ามเนื อ้ นั้น เช่น การวิ่ง
กระโดดสูงในท่าทางต่างๆ จึงเป็ นต้องอาศัยทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบกับความแข็งแรงและ
กาลังของกล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดแรงยกร่างกายให้ขา้ มไม้พาด ดังนั้ น จึงควรนารู ปแบบ
การเคลื่อนไหวของกล้ามเนือ้ ในกี ฬาชนิดนั้นๆ มาประยุกต์ในโปรแกรมการฝึ กโดยใช้นา้ หนักซึ่ง
กีฬาแต่ละชนิดจะมีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกั นแม้ว่าเป็ นการทางานของกล้ามเนือ้ กลุ่ม
เดียวกันก็ตาม
3.3 ทักษะทางกลไก (Motor Skill) ทักษะทางกลไกเป็ นความสามารถ
ในการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเหมาะสมกั บกี ฬาชนิดน้ันๆเป็ นการใช้แรงที่ เกิดจากการหดตัว
ของกล้ามเนือ้ ที่มีความสัมพันธ์กับความเร็ว ส่วนใหญ่เป็ นการใช้กล้ามเนือ้ กลุ่มใหญ่ท่ีคล้ายคลึง
กันแต่รูปแบบของการเคลื่อนไหวอาจจะแตกต่างกั น เช่น นักฟุตบอลที่มีความสามารถสูงเมื่อไป
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เล่นบาสเกตบอลอาจเล่นได้ไม่ดีก็ได้ ทัง้ นีเ้ นื่องจากความเฉพาะของทักษะแตกต่างกันแม้วา่ ทักษะ
ของกีฬาดังกล่าวจะใช้กล้ามเนือ้ กลุม่ เดียวกันก็ตาม
3.4 ความสัมพันธ์กับลักษณะกิจกรรม การเลือกใช้วิธีฝึกให้สมั พันธ์
กับลักษณะกิจกรรม เช่น การฝึ กโดยการเกร็งกล้ามเนือ้ (Isometric Training Programs) จะให้ผล
ในการฝึ กแตกต่างจากการฝึ กกล้ามเนือ้ แบบเคลื่อนไหว (Isotonic Training Programs)
เทคนิคการฝึ กโดยใช้นา้ หนัก
ไชยรัตน์ พรกระแส (2541) การฝึ กโดยใช้นา้ หนักของนักกี ฬาเพื่อพัฒ นาความ
แข็งแรง กาลังและความอดทนของกล้ามเนือ้ มีเทคนิคการฝึ กที่นิยมใช้กนั คือ
1. เทคนิ ค ของเดอโลร์ม และวัต กิ น ส์ (Delorme and Watkins Technique)
เทคนิคการฝึ กยกนา้ หนักของเดอโลร์มและวัตกินส์นนั้ มีจดุ มุ่งหมายที่จะใช้นา้ หนักหรือใช้ระบบรอก
ร่วมกับนา้ หนักก็ได้ วิธีการที่ ใช้ คือ 10 อาร์เอ็ม (RM = Repetition Maximum) ซึ่งเป็ นนา้ หนักที่
มากที่สดุ ที่สามารถยกได้ 10 ครัง้ เท่านัน้ กาหนดให้ยก 3 ชุด (Set) คือ
ชุดที่หนึ่ง ยก 10 ครัง้ ความหนักเป็ น ½ ของ 10 RM
ชุดที่สอง ยก 10 ครัง้ ความหนักเป็ น ¾ ของ 10 RM
ชุดที่สาม ยก 10 ครัง้ ความหนักเป็ น 10 RM
ให้พักระหว่างชุด 3 – 5 นาที ยกนา้ หนัก 30 ครัง้ ต่อวัน ฝึ ก 3 วันต่อสัปดาห์
และแต่ละสัปดาห์ให้หาค่าของ 10 RM ใหม่และใช้ค่า 10 RM ใหม่นีต้ ลอดสัปดาห์นั้น เทคนิคนีม้ ี
ข้อควรระวังคือการประเมิ นค่าของ 10 RM ข้อแนะนาคือให้ประเมิ นค่า 1 RM ก่อนด้วยการยก
ั งสุดแล้วค่อยลดนา้ หนักลงมาเล็กน้อยเพื่อให้ยกได้ 10 ครัง้
นา้ หนักที่สามารถยกได้ 1 คร้งสู
2. เทคนิคของซีโนเวียฟหรือออกซ์ฟ อร์ด (Zinovieff or Oxford Technique)
เทคนิคนี ้ ซีโนเวียฟได้ปรับปรุงวิธีการดัง้ เดิมของเดอโลร์มเนื่องจากมีผูฝ้ ึ กบางคนอ่อนล้ามากก่อนที่
จะยกนา้ หนักได้ครบชุดที่สามจึงให้เริ่มด้วยการยก10 RM ก่อนแล้วย้อนไปสิน้ สุดที่ ½ ของ 10 RM
ตามลาดับ ดังนี ้
ชุดที่หนึ่ง ยก 10 ครัง้ ความหนักเป็ น ½ ของ 10 RM
ชุดที่สอง ยก 10 ครัง้ ความหนักเป็ น ¾ ของ 10 RM
ชุดที่สาม ยก 10 ครัง้ ความหนักเป็ น 10 RM
ให้พักระหว่างชุด 3 – 5 นาที ยกนา้ หนัก 30 ครัง้ ต่อวัน ฝึ ก 3 วันต่อสัปดาห์
และแต่ละสัปดาห์หาค่า 10 RMใหม่และค่าใช้10 RM ใหม่นีใ้ นการฝึ กตลอดสัปดาห์นนั้
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3. เทคนิ ค ของแมคควี น (McQueen Technique) เทคนิ ค นี ้ไ ม่ ต ้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงนา้ หนักระหว่างชุด คือใช้แรงต้าน 10 RM ให้ทา 4 ชุด จึงเป็ นการยกนา้ หนัก 40 ครัง้
ต่อวันฝึ ก 3 วัน ต่อ สัปดาห์และหาค่า 10 RM ใหม่ทุกๆ 1 หรือ 2 สัป ดาห์และใช้ค่า 10 RM ใหม่
ตลอดสัปดาห์นนั้ วิธีนีเ้ ป็ นการออกกาลังอย่างหนักจึงต้องระวังในการประเมินค่า 10 RM ด้วย
4. เท ค นิ ค แ ด พ พ รี ( The Daily Adjustable Progressive Resistance
Exercise: DAPRE) เทคนิคนีเ้ ป็ นวิธีการฝึ กเพิ่มพลังกล้ามเนือ้ โดยปรับแรงต้านทานหรือนา้ หนักทุก
วันโดยไนท์ (Knight) เป็ นผู้คิดค้นเพื่ อให้สามารถกาหนดนา้ หนักและจานวนครัง้ ของการยกได้
พอเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของพลังกล้ามเนือ้ ต่อวันหรือเมื่อถึงเวลาอันควรโดยไม่จาเป็ นต้องรอ
ให้ครบสัปดาห์เสียก่อนวิธีการมีดงั นี ้
1. หาค่านา้ หนักที่จะใช้เป็ นหลักโดยการประเมินค่า 10 RM
2. เริ่มฝึ กเป็ นชุดๆ ดังนี ้
ชุดที่หนึ่ง ยก 10 ครัง้ ความหนักเป็ น ½ ของ 6 RM
ชุดที่สอง ยก 6 ครัง้ ความหนักเป็ น ¾ ของ 6 RM
ชุดที่สาม ยก 10 ยกให้ได้มากครัง้ ที่สดุ เท่าที่ยกได้ของ 6 RM
ชุดที่ส่ียกให้ได้มากที่สดุ เท่าที่ยกได้ของนา้ หนักที่ปรับใหม่หลังจากชุด
ที่สามแล้วปรับค่านา้ หนักที่จะเริ่มต้น ยกในวันถัดไปตามแนวทางที่กาหนดดังตารางวิธีการฝึ กแบบ
แดพพรี (DAPRE) นีจ้ ะทาให้สามารถประมาณค่านา้ หนักที่จะใช้ฝึกต่อวันได้
การฝึ กกล้ามเนือ้ โดยใช้นา้ หนักของร่างกาย
การฝึ กกล้ามเนื อ้ โดยใช้น า้ หนัก ของร่างกาย (Body Weight training ) คื อ
การฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ โดยการใช้นา้ หนักของตัวเอง หรือนา้ หนักตัวเองร่วมกับแรงต้าน
ภายนอกเพื่ อเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนือ้ ให้มีประสิทธิ ภ าพวิธีหนึ่งโดยท่าออกกาลังกายฝึ ก
กล้า มเนื ้อ แบบใช้น ้า หนั ก ของร่า งกายจะช่ ว ยเสริ ม ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ส่ ว นต่ า งๆ
โดยมีปัจจัยที่สาคัญ 3 ข้อ ดังนี ้
1. ความหนักของการฝึ ก (intensity) หมายถึง การฝึ กด้วยนา้ หนักของ
ร่างกายเป็ นตัวกาหนดความหนักของงานโดยใช้กล้ามเนือ้ ที่ตอ้ งการทาการฝึ กออกแรงทางานต้าน
กับแรงดึงดูดของโลกเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนือ้
2. ปริม าณของการฝึ ก (Volume) หมายถึ ง จ านวนครั้ง ในการฝึ ก ต่ อ
สัปดาห์จะขึน้ กับปริมาณการฝึ กที่ใช้ความหนัก วิธีการออกกาลังกายและกล้ามเนือ้ ที่จะฝึ กแนะนา
ผูเ้ ริ่มฝึ กให้ออกกาลังกล้ามเนือ้ ทัง้ ตัว 2 – 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ ผูท้ ่ีมีประสบการณ์ในการฝึ กมาบ้างแล้ว
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ถ้าต้อ งการเน้น บางส่วน เช่น กล้ามเนื อ้ แขน ขา หรือ กล้ามเนื ้อมัด ใดมัด หนึ่ง ควรเพิ่ ม ความถี่
เป็ น 3 – 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ดว้ ยการฝึ กเสริมกล้ามเนือ้ ที่ตอ้ งการเน้น 1 – 2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
3. ระยะฟื ้ นตั ว จากการฝึ ก (Recovery) หมายถึ ง วิ ธี ก ารที่ น ามาใช้
ระหว่างการฝึ กซ้อมเพื่อให้รา่ งกายปรับสภาพได้เร็วขึน้
พีรวิชญ์ คล้ายพรหม (2018) ได้กล่าวว่าการฝึ กโดยใช้นา้ หนักของร่างกายใน
การกาหนดความหนักโดยใช้กล้ามเนือ้ ที่ทาการฝึ กออกแรงต้านกับแรงดึงดูดของโลกเพื่อสร้างเสริม
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ซึ่งสอดคล้องกับ วิไลลักษณ์ ปั กษา (2553) ได้กล่าวว่า การฝึ กโดยใช้
ร่างกายเป็ นแรงต้านคือการทางานของกล้ามเนือ้ ที่ออกแรงต่อต้านกับแรงที่สงู กว่าที่กล้ามเนือ้ มัด
นัน้ สามารถช่วยเสริมสร้างกาลังความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนือ้ โดยใช้ประโยชน์จาก
นา้ หนักของร่างกายเป็ นแรงต้านทานแทนการใช้อปุ กรณ์อ่ืนๆที่เป็ นการฝึ กด้วยนา้ หนักที่ใช้อปุ กรณ์
เช่น ดัมเบลล์ บาร์เบล เป็ นต้น การใช้รา่ งกายเป็ นแรงต้านในการฝึ กและการออกกาลังกายนัน้ มี
หลายรู ปแบบและหลายวิธีการที่แตกต่างกันออกไปขึน้ อยู่กับปั จจัยและความพร้อมหลายอย่าง
เช่น อุปกรณ์ส่ิงอานวยความสะดวก สถานที่ เวลา ความสามารถและความรู ข้ องผู้ฝึกหรือจาก
การศึกษาค้นคว้าและงานวิจยั ทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับกีฬาใหม่ๆ เป็ นต้น
2. การยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล
ความรู้ท่วั ไปเกี่ยวกับการยิงประตูบาสเกตบอล
ความหมายของการยิงประตู
กรมพลศึกษา (2542) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การยิงประตู หมายถึงการออกแรง
ส่งลูกบอลด้วยมือเดียวหรือสองมือให้ลูกบอลเคลื่อนที่ไปยังห่วงประตูของฝ่ ายตรงข้ามให้ลงห่วง
ประตูเพื่อทาคะแนน
การยิงประตูอาจทาได้ใน 3 ลักษณะ คือ
1. การโยน (Throwing) หรือ การส่งแรงจากมือเดียวหรือสองมือ ให้ลูกบอล
เคลื่อนที่ไปยังห่วงประตูเพื่อทาคะแนน
2. การยัดห่วง (Dunking) หรือ การออกแรงกดลูกบอลลงไปในห่วงประตูดว้ ย
มือเดียวหรือสองมือเพื่อทาคะแนน
3. การปั ด (Tapping) หรือ การใช้แรงจากนิว้ มือจะด้วยมือเดียวหรือสองมือ
เพื่อให้ลกู บอลเคลื่อนที่ไปยังห่วงประตูเพื่อทาคะแนน
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การยิงประตูเป็ นหัวใจสาคัญของการเล่นบาสเกตบอลทีมใดที่ยิงประตูได้แม่นยา
กว่าแม้วา่ ทักษะบางอย่างจะน้อยก็ยงั มีโอกาศในการได้รบั ชัย การโยนลูกบอลออกจากมือเพื่อหวัง
ผลสาเร็จที่ห่วงประตูแต่ละครัง้ ด้วยความมั่นใจ ด้วยความหวังถ้าหากว่ามีความแม่นยาสูงเพียงใด
ย่อมหมายถึงความหวังแห่งชัยชนะด้วยเหตุผลที่ ว่า การเล่นบาสเกตบอล คือการเล่นที่ มี ผู้เล่น
2 ทีมๆละ 5 คน โดยแต่ละทีมพยายามยิงลูกบอลให้ลงห่วงประตูของฝ่ ายตรงข้ามและป้องกันไม่ให้
คูแ่ ข่งขันได้ลกู บอลและทาคะแนน เมื่อสิน้ สุดการแข่งขันทีมใดจะชนะหรือแพ้นนั้ ใช้การนับคะแนน
แต่ละที ม ที่ ทาได้ ที ม ใดทาคะแนนได้ม ากกว่าเป็ นฝ่ ายชนะในการยิงประตูถ้ายิ่งใกล้ม ากความ
แม่นยายิ่งสูงแต่ตรงกันข้ามถ้ายิ่งไกลความแม่นยายิ่งต่าดังนัน้ การยิงประตูระยะไกลควรใช้นอ้ ย
ที่สดุ ควรพยายามหาโอกาสเข้ายิงประตูใต้แป้นให้มากที่สดุ และการยิงประตูระยะใกล้มีโอกาสเข้า
ประตูถึง 80% (อุดม พิมพา, 2540)
สเตลินและแฮนด์เลอร์ (Santlin & Handler อ้างถึงใน จีรวัฒ น์ สัทธรรม, 2555)
กล่าวว่าการเล่นกี ฬ าบาสเกตบอลนั้น ต้องใช้ทักษะการวิ่ง การกระโดด การหลบหลี กและการ
ป้องกันจากคู่แข่งขันเพื่อจะนาลูกบอลเข้าไปยิงประตูในระยะใกล้ให้ได้ผลแน่นอนและมีโอกาสทา
ให้ได้ประตูมากกว่าคู่แข่งขันนอกจากทีมจะสามารถทาประตู ในระยะใกล้แล้วการยิงประตูระยะ
อื่นๆก็มีความสาคัญไม่นอ้ ย ระยะการยิงประตูสามารถแบ่งออกเป็ นระยะต่างๆ ดังนี ้
1. ระยะใกล้ หวังผลในการยิงประตูประมาณ 85 – 95 เปอร์เซนต์
2. ระยะกลาง หวังผลในการยิงประตูประมาณ 55 – 65 เปอร์เซนต์
3. ระยะกลางด้า นมุ ม สนาม หวัง ผลในการยิ ง ประตูป ระมาณ 36 – 45
เปอร์เซนต์
4. ระยะไกล หวังผลในการยิงประตูประมาณ 25 – 35 เปอร์เซนต์
ระยะการยิงประตูท่ี ได้ผลมากมากที่ สุดคือระยะใกล้ รองลงมาคือระยะกลาง
ส่ว นการยิ ง ประตูระยะไกลได้ผ ลน้อ ยมากแต่ในกติก าการแข่ง ขัน ปั จ จุบัน ผลการยิ ง ประตูใน
ระยะไกลสามารถทาคะแนนได้มากขึน้ ฉะนัน้ การยิงประตูทงั้ ระยะใกล้ ระยะกลางและระยะไกล
จึงมีความสาคัญมากกับนักกีฬา ผูฝ้ ึ กสอนควรให้ความสาคัญอย่างยิ่ง
การยิงประตูบาสเกตบอลสามารถแบ่งระยะการยิงประตูออกเป็ น 3 ระยะ คือ
1. ระยะใกล้ไม่เกิน 3.65 เมตรจากห่วงประตู
2. ระยะกลาง 3.65 – 6.70 เมตรจากห่วงประตู
3. ระยะไกลเกินกว่า 6.70 เมตรขึน้ ไป (นับจากเส้นโค้ง 3 คะแนนออกไป)
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ภาพประกอบ 4 แสดงระยะของการยิงประตู
ที่มา:https://old.muthead.com/forums/off-topic/other-games/nba-livemobile/1384029shootingstatsoverview?fbclid=IwAR2vjHJ6pLF58wJCdzwO_9iod0S1gLD
KEdfQGfPYN4YS1RNdtYLF1_C6Dh8 สืบค้นวันที่ 20/9/63
การยิ ง ประตู เ พื่ อ ท าคะแนนนั้ น วิ ธี ก ารจะแตกต่ า งกั น ไปขึ ้น กั บ ผู้เล่ น และ
สถานการณ์ท่ีจะอธิบายต่อไปนีเ้ ป็ นเทคนิคพืน้ ฐานที่นิยมใช้มากที่สุด ผูเ้ ล่นเอาลู กไปพักบนปลาย
นิว้ มือข้างที่ถนัดให้อยู่สูงกว่าศีรษะเล็กน้อย ส่วนมืออีกข้างประคองด้านข้างลูกจากนัน้ ก็ยืดแขน
ข้างที่พกั ลูกให้เหยียดตรงให้ลกู ลอยออกจากปลายนิว้ ในขณะที่บดิ ข้อมือลงปกติมืออีกข้างประคอง
ลูกเพื่อควบคุมทิศการยิงประตูเท่านัน้ ไม่มีส่วนในการให้แรงส่งผูเ้ ล่นมักยิงประตูให้ลูกหมุนแบบ
แบ็ ค สปิ น (Backspin) กล่ าวคื อ หมุน ย้อ นไปข้า งหลัง ขณะที่ ลูก เคลื่ อ นที่ ไปยัง ห่ว งซึ่ง จะช่ว ย
ป้องกันไม่ให้ลูกกระดอนออกจากห่วงหลังจากการกระทบ ผู้ เล่นส่วนมากยิงประตูไปยังห่วงตรงๆ
แต่ในบางครัง้ ผูย้ ิงประตูอาจต้องยิงประตูกระทบแป้นแทน
พิม (Pim, 2004) ได้กล่าวถึงการยิงประตูว่าเป็ นพื น้ ฐานสาคัญ ที่สุดในเกมการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ความสามารถในทักษะด้านอื่นๆ อาจไม่มีความสาคัญถ้าทีมไม่สามารถ
ทาประตูได้ ผลที่ตามมาคือการที่ทีมนัน้ ไม่ประสบความสาเร็จในการแข่งขั น ทักษะในการส่งบอล
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การเลีย้ งบอลและการรีบาวด์อาจช่วยให้ทีมมีโอกาสในการยิงประตูแต่ท่ีสาคัญกว่านัน้ คื อผูเ้ ล่น
ต้องมีความสามารถในการยิงประตูจงึ จะช่วยให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจในเกมการแข่งขัน
โรส (Rose, 2004) ได้กล่าวถึง การยิงประตูไว้ว่าการยิงประตูนนั้ เป็ นสิ่งที่ทุกคน
ให้การยกย่องและมุ่งความสนใจไปสู่ส่ิงนีม้ ากในเกมการแข่งขันซึ่งในการรุกที่มีประสิทธิภาพนัน้
จะต้องประกอบด้วยพืน้ ฐานทางทักษะที่ดีและหนึ่งในทักษะที่สาคัญมากนัน้ ก็คือ การยิงประตูและ
การยิงประตูนนั้ ควรที่จะมีอยู่ในแบบฝึ กของการรุกทุกๆรูปแบบ
วิส เซล (Wissel, 2004)ได้กล่าวถึง การยิงประตูไว้ว่า การยิงประตูเป็ นทักษะที่
สาคัญที่สดุ ในกีฬาบาสเกตบอล
พรู เ ซค (Prusak, 2005) ได้ก ล่ า วถึ ง ความส าคัญ ของการยิ ง ประตู ใ นกี ฬ า
บาสเกตบอลไว้ว่าการยิงประตู คือ การทาให้ลูกบาสเกตบอลลงไปในห่วงประตูบาสเกตบอลซึ่ง
เป็ นเพียงวิธีเดียวที่สามารถวัดผลทางความสาเร็จได้
ครูเซ่ (Krause, 2008) ได้กล่าวถึงการยิงประตูไว้ว่าสิ่งที่เป็ นหลักสาคัญในการรุก
ก็คือการที่เราได้ยิงประตูได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกครัง้ ที่ได้ลงสนาม
องค์ประกอบของการยิงประตู
อรรถนิ ฎ ฐ์ สั น ทั ด ส ารวจการณ์ ( 2531)ได้ก ล่ า วถึ ง องค์ป ระกอบที่ ช่ ว ยส่ ง
ผลสัมฤทธิ์ในการยิงประตูไว้ 6 ประการ ดังนี ้
1. แรง (Force) เกิดจากการหดตัวของกล้ามเนือ้ ในส่วนต่างๆของผูย้ ิงประตู
ซึ่งได้แก่ กล้ามเนือ้ ท่อนล่าง ขาท่อนบน ลาตัว แขนท่อนบน แขนท่อนล่างและข้อมือจะต้องออกแรง
ให้พอดีและมีการถ่ายแรงจากข้อต่อต่างๆ ของร่างกายให้สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกันเป็ นอย่างดี
2. วิถีโค้งของลูกบอล (Projectile) มุม วิถีโค้งของลูกบอลขณะที่ ปล่อยออก
จากมือไปยังห่วงประตูจะต้องเป็ นมุมที่เหมาะไม่สงู หรือต่าจนเกินไป
3. ความสมดุ ล ย์ ใ นการทรงตั ว ของร่ า งกาย (Balance) ผู้ ท่ี ยิ ง ประตู
บาสเกตบอลได้ดีจะต้องมีความสมดุลย์ของร่างกายดีในขณะทาการยิงประตูบาสเกตบอลร่างกาย
จะต้องไม่เสียการทรงตัว
4. ทิศทาง (Direction) เป็ นสิ่งสาคัญมากเปรียบเสมือนหางเสือของเรือซึ่งจะ
บังคับให้เรือไปทางใดทางหนึ่งก็ได้ ทิศทางของการยิงประตูบาสเกตบอลที่ดีจะต้องตรงไปยังจุด
กึ่งกลางของห่วงประตูไม่เอียงออกทางซ้ายหรือขวาถ้าหากเราส่งแรงออกจากมือของเราพอดี มุม
วิถีโค้งของลูกบาสเกตบอลไปยังห่วงประตูพอดีแต่ทิศทางออกทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อยก็อาจจะมี
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ผลทาให้ลกู บอลไม่ลงห่วงประตูหรืออาจกระทบกับขอบห่วงประตูแล้วกระดอนออกไปทิศทางอื่น
ทาให้ไม่สมั ฤทธิ์ผลในการยิงประตู
5. ความสูงของผูย้ ิงประตู (Height of shooter) ความสูงของผูย้ ิงประตูจะมี
ความสัมพันธ์กบั มุมของข้อมือขณะทาการยิงประตู ผูท้ ่ีมีความสูงน้อยจะต้องเปิ ดมุมของข้อมือให้
กว้างขึน้ เมื่อทาการยิงประตู ณ จุดเดียวกันเพื่อเป็ นการปรับมุมวิถีโค้งของลูกบอลให้เหมาะสมกับ
แรงที่ยิงออกไป
6. การหมุน ของลูก บอล (Spin) ขณะยิ ง ประตูบ าสเกตบอลถ้า ผู้ยิ ง ประตู
สามารถใช้นิว้ บังคับให้ลกู บอลหมุนกลับได้แสดงว่ามีการบังคับลูกบอลได้ดีเพราะลูกบอลที่มีการ
หมุนจะสามารถตัดอากาศและเคลื่อนที่ได้ตรงกว่าลูกบอลที่ไม่หมุน
ประเภทของการยิงประตู
1. การยืนยิงประตูแบบมือเดียว (One hand set shot) มีวิธีปฏิบตั ดิ งั นี ้
- ยืนเท้าขวาอยู่หน้าหน้าเต็มฝ่ าเท้า ส่วนเท้าซ้ายอยู่ขา้ งหลัง เผยอส้นเท้าขึน้
เล็กน้อยหรืออาจยืนปลายเท้าเสมอกันก็ได้
- ยกลูกบอลขึน้ ใต้คาง กางนิว้ มือขวาจับใต้ลูก หงายข้อมือขึน้ ส่วนมื อซ้าย
ช่วยประคองใต้ลกู ส่วนหน้าหรือด้านข้างลูกบอล
- ตามองข้ามบอลไปหาห่วง ณ จุดใกล้ตาที่สดุ ยกลูกบอลขึน้ เหนือหน้าผาก
- ปล่อยลูกบอลด้วยการเหยียดแขน เหยียดศอก ตวัดลูกบอลด้วยข้อมือและ
ปลายนิว้ เพื่อบังคับให้ลกู บอลหมุนกลับ เหยียดเข่าและปลายเท้าขึน้ เพื่อให้เกิดแรงส่ง
- วิถีของลูกบอลต้องโค้งปานกลางและย้อยลงห่วงประตู
หมายเหตุ การยืนยิงแบบมือซ้ายให้ทาตรงข้ามกับมือขวา
2. การยืนยิงประตูแบบสองมือเหนือศีรษะ (Two Hands Overhead Set Shot) มี
วิธีปฏิบตั ดิ งั นี ้ (กลุม่ พัฒนาและฝึ กอบรม สานักการกีฬา กรมพลศึกษา, 2539)
- ยืนแยกเท้ากว้างระดับไหล่ ปลายเท้าเสมอกันหรือเหลื่อมกันเล็กน้อยก็ได้
- ใช้นิว้ จับข้างลูกบอลทัง้ สองมือ นิว้ กางออก ปลายนิว้ หัวแม่มือหันเฉี ยงขึน้
ชูลกู บอลขึน้ เหนือศีรษะ งอศอก หงายข้อมือรองใต้ลกู บอลหรือประคองด้านข้าง
- ตามองที่ขอบห่วง ณ จุดใกล้ตาที่สดุ
- ตวัดลูกบอลด้วยข้อมือและปลายนิว้ มือ เหยียดข้อศอกเหยียดเข่าและปลาย
เท้าเพื่อเพิ่มแรงส่ง
- บังคับให้วิถีลกู บอลโค้งปานกลาง ย้อยลงห่วงประตู
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3. การยืนยิงประตูแบบสองมือระดับอก (Two Hands Set Shot) มีวิธีปฏิบตั ิดงั นี ้
(กลุม่ พัฒนาและฝึ กอบรม สานักการกีฬา กรมพลศึกษา, 2539)
- ยืนแยกเท้าเท่าช่วงสะโพก ปลายเท้าเสมอกัน หรือเหลื่อมกันเล็กน้อยก็ได้
- ตามองที่ขอบห่วง ณ จุดใกล้ตาที่สดุ
- กางนิว้ ออกจับที่ลูกบอลด้วยปลายนิว้ ข้างละมือ หัวแม่มือทาบอยู่ดา้ นหลัง
หันหัวแม่มือเข้าหากันทามุมทแยงขึน้ เล็กน้อย
- ยกบอลขึน้ ระดับอก ห้อยข้อศอกลงพอสบาย อย่าเกร็ง
- ก่อนผลักลูกขึน้ ควรลดลูกลงสัก 2 – 3 นิว้ พร้อมย่อเข่าลงเล็กน้อย
- ผลักลูกขึน้ เหนื อหน้าผากด้วยการเหยี ยดแขนและข้อมือ ตามด้วยการกด
ข้อมือลงส่งทิศทางบอลด้วยปลายนิว้ เหยียดแขนตามลูกบอลให้สดุ แขน
- วิถีของลูกควรให้โค้งปานกลาง
4. การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล (Jump Shot)
- การกระโดดยิงประตูแบบมือเดียว (One Hand Jump Shot) กล่าวถึง การ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลไว้ว่าความมุ่งหมายของการกระโดดยิงประตูก็คือผูย้ ิงต้องการจะให้
ได้ค วามสู ง เพิ่ ม ขึ น้ จะได้พ ้น จากการถูก ปั ด ลูก จากฝ่ ายป้ อ งกัน และเพื่ อ ความแม่ น ย าขึ น้ อี ก
โดยเฉพาะผูท้ ่ีกระโดดได้สูงโอกาสที่ใช้การกระโดดยิงประตูอยู่กับที่บ่อยครัง้ ที่สุดคือขณะที่ ฝ่ าย
ป้องกันตัง้ รับแบบเป็ นเขต (Zone) อย่างเหนียวแน่นจนไม่สามารถรุกโจมตีเข้าถึงเขตฝ่ ายป้องกันได้
การกระโดดยิงประตูแบบมือเดียวมีวิธีปฏิบตั ิดงั นี ้ (อุทยั สงวนพงศ์, 2533)
- ตามองที่ขอบห่วง ณ จุดใกล้ตาที่สดุ
- จับบอลมาไว้หน้าลาตัวด้วยมือทัง้ สองข้าง
- ยืนปลายเท้าเสมอกันหรือเหลื่อมกันเล็กน้อยโดยเท้าขวาควรอยูด่ า้ นหน้า
- กระโดดถี บตัวขึน้ เต็มที่พร้อมทัง้ ยกบอลชูขึน้ เหนือหน้าฝากด้วยมือขวาซึ่ง
รองรับอยูด่ า้ นใต้หลังลูก หงายข้อมือขึน้ มือซ้ายช่วยประคองลูกอยู่ดา้ นข้างลูกบอลหรือใต้ลกู บอล
ด้านหน้า
- เมื่ อ กระโดดลอยตัวถึ ง จุด สูง สุด จะปล่อยมื อ ซ้ายออกพร้อ มเหยี ย ดศอก
สะบัดข้อมื อส่งลูกบอลออกไปด้วยกาลังของข้อมือขวาและปลายนิว้ บังคับให้ลูกบอลหมุนกลับ
เหยียดแขนตามลูกบอลไป
- ถ้ายิงไกลห่วงต้องบังคับให้วิถีลกู โค้งย้อยปานกลาง ถ้าใกล้ห่วงประตูควรใช้
วิธีกระทบกระดานหลัง
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5. การยิงประตูแบบเลย์ – อัพ (Lay – up Shot) สมรรถชัย น้อยศิริ (2535ก) ได้
อธิ บ ายว่าเป็ น การยิงประตูแบบเลย์ – อัพ เป็ นทักษะพื น้ ฐานที่ ย ากกว่าการยิงประตูแบบอื่ น มี
วิธีการยิงที่ รวดเร็วและเข้า ใกล้ห่วงประตู ดังนั้นผู้เล่น ทุกคนจึงต้องฝึ กฝนให้เกิ ดความช านาญ
รวดเร็ว แม่นยาทุกมุมทัง้ มือซ้ายและมือขวา ทิศทางของการเข้ายิงประตูแบบนีอ้ าจแบ่งออกได้เป็ น
3 มุม คือ มุม 40 องศาควรเล็งที่ห่วงประตูเป็ นที่หมายทางซ้ายและขวา ทิศทางนีเ้ หมาะที่สดุ และ
ง่ายที่สดุ คือ มุม 45 องศากับห่วงประตู
ลักษณะการยิงประตูแบบเลย์ – อัพ 2 แบบ คือ
1.การยิงประตูแบบเลย์ – อัพ ด้วยมือเดียวแบบหงายมือ
2.การยิงประตูแบบเลย์ – อัพ ด้วยมือเดียวแบบคว่ามือทัง้ 2 แบบ มีวิธีปฏิบตั ิ
ดังนี ้
จังหวะที่ 1 สาหรับผูท้ ่ีถนัดขวาให้จบั ลูกบอลที่กาลังเลีย้ งมาหรือลอยมา
จากการส่งให้ตกเท้าขวาพอดีในขณะจับลูกบอล
จังหวะที่ 2 ให้กา้ วเท้าซ้ายไปด้านหน้า
จัง หวะที่ 3 ตั้ง เข่าขวาขึน้ เพื่ อ ส่ง แรงด้วยเท้าซ้ายพร้อมกับ น าลูก บอล
ขึน้ มาบริเวณตรงกับหน้าผากถ่ายนา้ หนักลูกบอลมาไว้ท่ีมือขวา มือซ้ายประคองลูกบอล ข้อศอก
ขวาชีต้ รงไปยังห่วงประตู
จังหวะที่ 4 เมื่อตัวลอยไปยังจุดสูงสุดให้เอามือซ้ายทาหน้าที่ชว่ ยประคอง
ลูกเพื่อดันลูกบอลด้วยการเหยียดแขนขวา ส่งแรงด้วยข้อมือและปลายนิว้ มือบังคับให้ลกู บอลหมุน
กลับพร้อมทัง้ แขนเหยียดไปตามทิศทางของลูกบอลลงสูพ่ ืน้ ด้วยเท้าซ้ายก่อน
หมายเหตุ การยิงประตูแบบเลย์-อัพด้วยมือซ้ายปฏิบตั ิตรงข้ามกับมือขวา
6. การยิงประตูดว้ ยลูกฮุคหรือตวัดมือ (Hook Shot)
ธงชัย เจริญ ทรัพย์มณี (2538) ได้อธิบายว่า การยิงประตูดว้ ยลูกฮุคมีความ
ยากพอสมควรถ้าให้ได้ผ ลดี ความเร็ว จังหวะและความสัม พันธ์เป็ นสิ่งส าคัญ โดยมี วิธี ปฏิ บัติ
คือก้าวเท้าซ้ายให้เต็มก้าวพร้อมกับกระโดดขึน้ ให้สงู ใช้มือถนัดตวัดลูกไปสู่ห่วงประตู บังคับลูกให้
ออกทางปลายนิว้ มืออย่าให้ออกทางด้านข้างมือ มือซ้ายยกสูงขึน้ เพื่อป้องกันการปัดลูกจากคูต่ อ่ สู้
7. การหมุนตัวยิงประตูเกิดขึน้ เมื่อผูเ้ ล่นฝ่ ายรุกครอบครองลูกบอลใกล้ห่วงประตู
และมีฝ่ายป้องกันมาทาการป้องกัน ผูเ้ ล่นสามารถใช้วิธีหมุนตัวเพื่อยิงประตูได้ การยิงประตูอาจจะ
ใช้วิธีคว่ามือหรือหงายมือก็ได้มีวิธีการปฏิบตั ิดงั นี ้
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- เริ่มจากผูเ้ ล่นครอบครองบอลใช้เท้าตรงข้ามเท้าหลักก้าวหมุนตัวหลบหลีกผู้
ป้องกัน
- กระโดดขึน้ ยิงประตูดว้ ยวิธีคว่ามือ หงายมือ หรือด้วยลูกตวัด
8. การปั ดลูกยิงประตู (Tap the Ball for Shooting) เป็ นการใช้แรงจากมือเดียว
หรือสองมือกระทาต่อลูกบอลซึ่งเป็ นการปั ดหรือกระทบลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปยังห่วงประตูการปั ด
ลูกยิงประตูเป็ นการกระโดดยิงประตูซา้ หลังจากฝ่ ายรุ กยิงประตูไม่ลงห่วงแล้วลูกบอลกระดอน
ออกมา ฝ่ ายรุกที่ติดตามเข้าไปกระโดดปั ดให้ลงห่วงประตู มีวิธีการปฏิบตั ิดงั นี ้ (กลุ่มพัฒ นาและ
ฝึ กอบรม สานักการกีฬา กรมพลศึกษา, 2539)
- เมื่อมีการยิงประตู ฝ่ ายรุกต้องติดตามบอลเพื่อกระโดดแย่งลูกบอล
- ถ้าลูกไม่ลงประตู ฝ่ ายรุกต้องกระโดดปั ดลูกบอลเพื่อให้ลงห่วงประตู คือการ
ใช้แรงจากมือเดียวหรือสองมือกระทาต่อลูกบอลซึ่งเป็ นการปั ดหรือกระทบลูกบอลให้เคลื่อนที่ไปยัง
ห่วงประตู
หลักการและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
สมรรถชัย น้อยศิริ (2535ข) ได้สรุปหลักการยิงประตูบาสเกตบอลไว้ ดังนี ้
1. การยิงประตูบาสเกตบอลสายตาจับจ้องอยู่ท่ีห่วงประตูและที่เส้นสี่เหลี่ยมเล็ก
ของแป้นประตู
2. รูจ้ กั การส่งแรงในการปล่อยลูกบอลให้ลกู บอลลอยเป็ นวิถีโค้งและลูกบอลหมุน
กลับเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ลกู บอลลงห่วงได้ง่ายขึน้
3. ควรรักษาความมั่นคงหลักของร่างกายให้ดีเมื่อทาการยิงประตูหรือยิงประตูไป
แล้วก็ตามและพร้อมที่จะตามไปเก็บลูกบอลที่ยิงออกไปเมื่อลูกไม่ลงห่วง
4. มีความมั่นใจในการยิงประตูแม้ลกู ไม่ลงห่วงก็ตาม
5. ควรได้รบั การฝึ กหัดที่ถกู ต้องและอย่างสม่าเสมอ
6. ขณะยิงประตูตอ้ งสามารถเปลี่ยนจังหวะการยิงประตูได้ เช่น ทิง้ จังหวะให้ชา้
ลงหรือเล็งจังหวะการยิงประตูให้เร็วขึน้ ได้
7. ขณะยิงประตูตอ้ งสามารถเปลี่ยนเป็ นทักษะอื่ นได้ เช่น ทาท่ายิงประตูแล้ว
เปลี่ยนเป็ นส่งลูกบอลแทนหรือเลีย้ งลูกบอลต่อไปหรือหลอกล่อคูต่ อ่ สูก้ ่อนแล้วยิงประตู
8. ควรมี ค วามสามารถในการยิ ง ประตู ไ ด้ ห ลายแบบ เช่ น ยื น ยิ ง ประตู
กระโดดยิงประตู เป็ นต้น
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9. การก้าวเท้ายิงประตูควรมี วางเท้านาและเท้าตามทุกครัง้ ก่อนทาการยิงประตู
ให้ลกู บอลลงห่วงประตูทกุ ครัง้ ในขณะที่ไม่มีคตู่ อ่ สูป้ อ้ งกัน
10. ต้องมีสมรรถภาพทางกายดีโดยเฉพาะความแข็งแรงของมือ แขน หัวไหล่ ขา
และกล้ามเนือ้ ท้อง
วิธีการยิงประตูท่ีใช้บ่อยสุด ได้แก่ การยืนยิงประตู (Set Shot) และการกระโดดยิง
ประตู (Jump Shot) การยืนยิงประตู คือ การยิงประตูขณะที่ทงั้ สองเท้ายังอยู่ติดพืน้ ใช้ในการยิง
ประตูโทษ ส่วนกระโดดยิงประตู คือ การยิงประตูขณะที่กาลังกระโดดแล้วปล่อยลูกขณะที่ตวั อยู่
ตาแหน่งลอยตัวสูงสุด การยิงประตูวิธี นีท้ าให้มีกาลังมากกว่าและยิงประตูได้ไกลอีกทัง้ สามารถ
กระโดดลอยตัวเหนือผูเ้ ล่นที่ยืนตัง้ รับได้ดว้ ยผูเ้ ล่นที่ ยิงประตูลักษณะนี น้ อกจากจะมีการทรงตัว
ความกล้าและการฝึ กฝนที่ดีแล้วยังต้องรูจ้ กั เลือกโอกาสการยิงประตูอีกด้วย เมื่อไม่มีผเู้ ล่นฝ่ ายตรง
ข้ามป้องกันผูเ้ ล่นแนวหน้ามักยิงประตูไม่พลาด

ภาพประกอบ 5 การฝึ กเทคนิคการยิงประตู
การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
การกระโดดยิ ง ประตูเป็ นหนึ่ ง ในการยิ ง ประตูท่ี ใช้ใ นเกมบาสเกตบอลและ
ความสามารถในการกระโดดยิงประตูท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ มีความสาคัญต่อความสาเร็จของผูเ้ ล่น
มันมีประสิทธิภาพเพราะมันเพิ่มพลังให้กบั การยิงระยะไกลและยังช่วยให้ผู้ เล่นได้เปรียบคู่แข่งเมื่อ
ทาการยิงประตูบาสเกตบอล คุซสัน (Knudson, 1993)
การกระโดดยิ ง ประตู เ ป็ นทั ก ษะหนึ่ ง ที่ นั ก กี ฬ าบาสเกตบอลใช้ ม ากที่ สุ ด
ความสามารถในการกระโดดยิงประตูท่ีเหมาะสมนัน้ จะทาให้ผเู้ ล่นโดดเด่นแตกต่างจากผูเ้ ล่นทั่วไป
นักบาสเกตบอลชื่อดัง เช่น Wilt Chamberlain, Michael Jordan, Larry Bird และ Ray Allen เป็ น
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ต้น ซึ่งเชี่ยวชาญในทักษะนีแ้ ละใช้มนั เพื่อพาทีมและตนเองไปสู่ ชัยชนะ การเรียนรู ว้ ิธีกระโดดยิง
ประตูอย่างถูกต้องเป็ นกุญ แจส าคัญ สาหรับผู้เล่นบาสเกตบอลที่ตอ้ งการพัฒ นาความสามารถ
เช่นเดียวกับพืน้ ฐานทัง้ หมด การปรับปรุงการยิงประตูแบบอื่นๆ เป็ นเรื่องของการเริ่มต้นด้วยทักษะ
พืน้ ฐานและการฝึ กฝนเทคนิคอย่างถูกต้อง
โดยมีการแบ่งขัน้ ตอนการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 9 ขัน้ ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การวางเท้าเพื่อยิงประตู เท้าควรแยกความกว้างประมาณช่วง
ไหล่และหันหน้าเท้าไปข้างหน้าประมาณ 10 – 45 องศา ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายที่สาคัญคือแขน
และหน้าอกที่ตรงกับห่วงประตูขณะกาลังจะยิงประตู การวางตาแหน่งเท้ามีความสาคัญต่อการยิง
ประตูมากเพราะอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความแม่นยาและความรวดเร็วของการยิง หากวาง
เท้าชิดไปจะทาให้สญ
ู เสียความมั่นคงในการยิงประตูอีกทัง้ ความแม่นยาก็จะน้อยไปด้วยและหากมี
การวางเท้ากว้างเกินไปก็จะสูญเสียพลังงานและความรวดเร็วของการยิงทาให้เกิดการยิงประตูชา้
และการยิงประตูจะถูกสกัดกัน้ ได้ง่าย
ขัน้ ตอนที่ 2 การงอเข่าควรงอให้เหมาะสมกับการกระโดดยิงประตูอย่างอเข่า
มากเกินไปหรือพยายามกระโดดให้สงู ที่สดุ เท่าที่จะทาได้เพราะจะทาให้ความแม่นยาลดลงได้และ
เสียพลังงานโดยไม่จาเป็ นควรค่อยๆ ฝึ กฝนให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมจากนัน้ ค่อยเพิ่มความเร็ว
เข้าไปในรู ปแบบที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถกาหนดแรงสาหรับการกระโดดยิง ประตู ไม่ว่าคุณจะยิง
ประตูดว้ ยการกระโดดแบบแนวดิ่งหรือกระโดดยิงประตูแบบเปลี่ยนทิศทาง ถ้ามีความมั่นคงจะ
สามารถกระโดดลงมาสู่พืน้ ได้ดีและปลอดภัยควรเลือกจุดที่ถนัดที่ตอ้ งการฝึ กฝนการกระโดดยิง
ประตูในระยะที่ไม่ไกลมากเกินไปควรฝึ กในพืน้ ที่ระยะห่างประมาณเส้นโยนโทษจะมีป ระสิทธิภาพ
ดีท่ีสดุ
ขัน้ ตอนที่ 3 การตัง้ ท่าทางการยิงประตู การนาลูกบอลเข้าสู่ตาแหน่งท่าทาง
การยิงประตูควรตัง้ ลูกบอลลงบนเอวหรือต้นขาด้านข้างของคุณ กางนิว้ ออกและถื อลูกบอลด้วย
ปลายนิว้ เพื่ อควบคุม ลูกบอลให้ได้มากที่ สุดในขณะที่ วางมื อส าหรับการยิงประตู (มื อที่ ถนัด)ไว้
ด้านหลังลูกบอลเพื่อให้ดา้ นหลังของมือนีห้ นั ไปทางห่วงประตูโดยตรง
ขัน้ ตอนที่ 4 การวางมือในการยิงประตูส่วนของมือที่ไม่ถนัดประคองด้านข้าง
ของลูกบอลให้นิว้ โป้ง กับนิว้ ชี อ้ ยู่บริเวณหน้าผาก มือไม่ถนัดสาคัญ มากส าหรับการยิงประตูคือ
แม้ว่าจะเป็ นมือจะไม่ได้ใช้ในการยิงประตูก็ตามแต่จะมีส่วนช่วยในการควบคุมและการทรงตัวของ
ลูกบอลก่อนยิงประตู หากต้องการดูว่ามือที่ไม่ถนัดสาคัญแค่ไหนต้องลองยิงประตูโดยใช้มือที่ไม่
ถนัดยิงบอลการทาให้ลกู บอลอยูน่ ่งิ ๆ มันอาจเป็ นเรื่องยากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
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ขัน้ ตอนที่ 5 ท่าทางในการยิงประตู การงอเข่าและการกระโดดถี บขาขึน้ ยิง
ประตูและปล่อยให้รา่ งกายของคุณพุ่งขึน้ ไปในอากาศในขณะที่มีกระโดดจะต้องให้แขนที่ยิงประตู
ตรงกับห่วงประตู การยิงประตูนนั้ เป็ นคล้ายหนังสติก๊ ต้องให้แขนของหนังสติ๊กตรงกับเป้าหมาย
มิฉะนัน้ มันจะเบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายที่วางไว้และความแม่นยาในขณะที่กาลังกระโดดยิงประตู
เมื่อใช้แขนที่ถนัดยิงประตูขนานกับลาตัว ข้อศอกและข้อมือควรอยูใ่ นมุม 90 องศา
ขัน้ ตอนที่ 6 ช่วงแรกของการยิงประตู ควรจัดท่าทางของแขนให้เหมาะสม
แล้วจึงดันลูกบอลขึน้ และหันไปทางห่วงประตูเพื่อให้ลูกบอลลอยให้เป็ นเส้นโค้งเข้าหาห่วงประตู
วิถีบอลที่โค้งเป็ นสิ่งสาคัญมากกับการยิงประตูแต่การยิงประตูดว้ ยวิถีโค้งโด่งมากจะทาให้การยิง
ประตูสาเร็จได้ยากขึน้ เนื่องจากต้องเพิ่มแรงมากเป็ นพิเศษจึงไม่นิยมยิงลูกโด่ง สิ่งที่ถูกต้องคือ ลูก
บอลควรตกลงไปในห่วงประตูหรือทามุมพอดี ควรเหยียดแขนตึงไปทางห่วงประตู
ขัน้ ตอนที่ 7 การยิงประตูพร้อมสะบัดมือลงตามทิศทางบอลขณะขึน้ ยิงประตู
ถึงจุดสูงสุดแล้วและเหยียดแขนตรงที่จนสะบัดข้อมือลงไปข้างหน้าสู่หว่ งประตูเพื่อยิงประตู การยืด
เหยียดแขนจะเพิ่มพลังของการยิงและการสะบัดของข้อมือจะเพิ่มการหมุนของลูกบอลไปข้างหน้า
ให้ลงห่วงประตู แขนที่ไม่ถนัด จะประคองลูกบอลจนถึงช่วงที่ ปล่อยบอล การสะบัดมือลงเป็ นสิ่ง
สาคัญมากสาหรับการยิงประตูท่ีสมบูรณ์แบบต้องมีความต่อเนื่อง หลังจากปล่อยบอลแขนเหยียด
ตรงแล้วค้างมือทัง้ สองในท่ายิงประตูไว้จนลงสูพ่ ืน้ สนามหลังจากทาการกระโดดยิงประตูเสร็จสิน้
ขัน้ ตอนที่ 8 การเล็งหรือการตัง้ เป้าหมายในการยิงประตูถา้ ออกแรงในการยิง
ประตูมากไป ลูกบอลจะเลยห่วงประตูจงึ ควรเล็งไปที่ขอบหน้าของห่วงประตู ไม่ยิงประตูเบาไปหรือ
แรงไปจนเลยแป้น วิถีลกู บอลต้องลงกลางห่วงประตูก่อนที่บอลจะกระทบแป้น (Blank shot)
ขัน้ ตอนที่ 9 ต้องฝึ กฝนมากขึน้ และซา้ เริ่มด้วยการฝึ กแบบช้าๆใช้เทคนิคและ
จังหวะในการกระโดดยิงประตูท่ีถูกต้องก่อนเพื่อให้กล้ามเนือ้ มีการจดจาแรงสาหรับการกระโดด
ก่อน นี่เป็ นเทคนิคที่เหมาะสมและเป็ นสิ่งสาคัญเพื่อให้รา่ งกายใช้เทคนิคที่ถกู ต้องในการยิงกระโดด
ประตูเมื่อมีกล้ามเนือ้ จดจาแรงที่ใช้แล้วก็จะมีความมั่ นใจในจังหวะต่างๆ ในการกระโดดยิงประตู
และยังสามารถไปฝึ กฝนในจังหวะที่มีความยากมากขึน้ ได้อีก
สรุ ป สิ่ ง ส าคัญ ในการกระโดดยิ ง ประตู บ าสเกตบอล คื อ ความสัม พัน ธ์ข อง
ร่างกายควรมีการผ่อนคลายและปล่อยวางจะทาให้การยิงประตูแม่นยาและประสิทธิภาพยังรวมไป
ถึงความสามารถด้านอื่นๆ ของกีฬาบาสเกตบอลด้วย ความสมดุลของร่างกายที่ดีก็มีส่วนสาคัญที่
จะช่วยให้ควบคุมการยิงประตูท่ีดีและควรต้องวางท่าทางการยิงประตูอย่างถูกต้องเป็ นธรรมชาติ
และผ่อนคลาย ต้องมีการงอเข่าเล็กน้อยแต่อย่างอเข่ามากนักควรทิง้ นา้ หนักที่ปลายเท้าไม่ใช่สน้
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เท้านักกี ฬ าต้องรักษาสมดุล ของร่างกายให้ดีเมื่อมีการกระโดดยิงประตูส่ิง กล่าวมานี จ้ ะช่วยให้
ความสัมพันธ์และมีความพร้อมสาหรับการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลต่อไป โอคาซากิ วิคเตอร์
โรเดคกิ เอนเดร์ และซาเทริน ์ มิ เรีย ม (Okazaki Victor H. A., Rodacki André L. F., & Satern
Miriam N., 2015)

ภาพประกอบ 6 แสดงขัน้ ตอนการกระโดดยิงประตู
ที่มา:https://proskillsbasketball.com/5-best-in-season-shooting-tips/
สุชาติวงศ์ ปลิวอิสสระ (2559) กล่าวว่า การกระโดดยิงประตูเป็ นทักษะในการ
เล่นบาสเกตบอลที่จาเป็ นสาหรับผูเ้ ล่นทุกระดับจะเห็นได้ว่าทุกครัง้ ที่มีการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็ นทีม
ที่มาจากต่างประเทศ หรือในประเทศก็ตามจะยิงประตูดว้ ยวิธีการกระโดดยิงเป็ นส่วนใหญ่เพราะ
การยิงประตูแบบนี ้ ผูย้ ิงจะกระโดดขึน้ ไปสูงและสามารถกระทาได้อย่างรวดเร็วทาให้ยากแก่การ
ป้องกัน ปั จจุบนั ถือว่าเป็ นแบบการยิงประตูท่ีมีประสิทธิภาพมากที่สุดแต่ถึงอย่างไรก็ตามการยิง
ประตูแบบนีจ้ ะได้ผลมากเมื่อยิงในระยะใกล้และระยะกลางเท่านัน้ การยิงในระยะไกลมักไม่ค่อย
ได้ผลวิธีปฏิบตั ใิ นการถือลูกบอลและการกระโดดยิงประตูประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้
1. ขัน้ เตรียมตัว (Preparing) ใช้มือซ้ายรองรับลูกบอลทางด้านล่าง (กรณี ท่ี
ถนัดมื อขวา) นิ ว้ มื อกางออกอย่างใช้อุ้งมื อถื อลูก บอล มื อขวาอยู่ท างด้านหลังของลูกบอล งอ
ข้อศอกตามสบาย ลูกบอลอยู่ระดับคาง ตามองตรงไปยังห่วงประตู ยืนให้เท้าขวาอยู่หน้าเท้าซ้าย
เล็กน้อย ก้มตัว ย่อเข่าทัง้ สองนา้ หนักตัวอยูท่ ่ีปลายเท้าขวา
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2. ขัน้ กระโดดเพื่อถีบตัวออกจากพืน้ (Take off) เหยียดขาทัง้ สองข้างพร้อม
กับยืดล าตัวขึน้ กระโดดให้ตวั ลอยขึน้ ไปในอากาศ ในขณะเดียวกันยกแขนทั้งสองข้างขึน้ เหนื อ
ศีรษะ โดยให้ขอ้ ศอกขวาทามุมประมาณ 90 องศา
3. ขัน้ ลอยตัวในอากาศ (Flight) ในขณะที่ลอยตัวนิ่งอยู่ในอากาศให้ผลักลูก
บอลด้วยมือขวาแขนเหยียดตามลูกบอลไปและกดข้อมือลงเมื่อลูกบอลหลุดจากมือ
4. ขัน้ ลงสู่พืน้ (Landing) การลงสู่พืน้ จะเริ่มหลังจากที่ปล่อยลูกบอลไปแล้ว
ลาตัวลอยต่าลงให้ลงสูพ่ ืน้ ด้วยเท้าทัง้ สองแล้วค่อยลดแขนลงมาอยูใ่ นท่าทรงตัวที่ดี
วิธีการยิงประตูบาสเกตบอล เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2550) กล่าวว่ามี หลัก
และวิธีการยิงประตูบาสเกตบอลไว้ดงั นี ้
1. การยิง ประตูส ายตาจ้องจับอยู่ท่ี ห่วงประตูห รือถ้ายิ งกระทบแป้นประตู
ตาก็จบั จ้องที่เส้นสี่เหลี่ยมเล็กของแป้นประตูซ่งึ เป็ นจุดกระทบเมื่อยิงประตู
2. รูจ้ กั การส่งแรงในการปล่อยลูกบอลเพื่อยิงประตูควรยิงประตูให้ลกู บอลวิ่ง
ลอยวิถีโค้งและลูกบอลหมุนกลับเล็กน้อยเพื่อช่วยให้ลกู บอลลงห่วงได้ง่ายขึน้
3. ควรรักษาการทรงตัวที่ ดี ขณะที่ ยิง ประตูหรือยิง ประตูไปแล้วก็ ตามและ
พร้อมที่จะติดตามลูกบอลที่ยิงออกไปเมื่อลูกไม่ลงห่วง
4. มีความมั่นใจในการยิงประตูทกุ ครัง้ ว่าลูกต้องลงห่วงประตู
5. ควรได้รบั การฝึ กหัดที่ถกู ต้องและอย่างสม่าเสมอ
6. ขณะที่ ยิงประตูตอ้ งสามารถเปลี่ ยนเป็ นทักษะอื่ นแทนได้ เช่น ทาท่ายิง
ประตูแล้วเปลี่ยนเป็ นส่งลูกบอลแทนหรือเลีย้ งลูกบอลต่อไปหรือหลอกล่อฝ่ ายตรงข้ามก่อนแล้วจึง
ทาการยิงประตู
7. ขณะยิงประตูตอ้ งสามารถเปลี่ยนจังหวะการยิงประตูได้ เช่น ทาจังหวะให้
ช้าลงหรือดึงจังหวะเพื่อให้เร็วขึน้
8. ควรมีความสามารถในการยิงประตูได้หลากหลายแบบวิธี เช่น ยืนยิงประตู
กระโดดยิงประตู เหวี่ยงยิงประตู เป็ นต้น
9. การก้าวเท้ายิงประตูควรมีความสามารถในการยิงประตูให้ลูกบอลลงห่วง
ประตูทกุ ครัง้ ในขณะที่ไม่มีฝ่ายตรงกันข้ามคอยป้องกัน
10. ต้องมีสมรรถภาพทางกายดีโดยเฉพาะความแข็งแรงของมือ แขน หัวไหล่
ขาและกล้ามเนือ้ ท้อง

39
จรินทร์ ธานีรตั น์ (2527) กล่าวว่าการกระโดดยิงประตู (Jump Shot) มีประโยชน์
มากเพราะเมื่อรับลูกแล้วกระโดดยิงได้ทนั ทีเลยและในกรณีท่ีไม่สามารถเข้าใต้แป้ นได้หรือมีผเู้ ล่น
ฝ่ ายเดียวกันเป็ นฉากกันบัง (Screen) ให้ใช้การกระโดดยิงประตู วิธีปฏิบตั คิ ือในขณะที่ครอบครอง
ลูกบอลและอยู่ในระยะยิงประตูให้กระโดดขึน้ ให้สูงที่สุดพร้อมกับยกลูกบอลด้วยมือที่ถนัดอีกมือ
หนึ่งประคองลูกไว้เท่านัน้ ขณะที่ตวั ลอยขึน้ ถึงจุดสูงสุดให้เหยีย ดตัวตรง เหยียดแขนที่จะยิงประตู
ให้สดุ พร้อมกับปล่อยลูกบอลไปที่ห่วง ตามองห่วงตลอดเวลาในขณะยิงประตูพร้อมกับส่งมือตาม
ทิศทางทางที่ยิงลูกบอลไป (Follow Throught)เพื่อบังคับลูกบอลให้มีทิศทางด้วยการที่จะทาให้เกิด
ความแม่นยายิ่งขึน้ ต้องสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แขนและขาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การยิงประตูย่งิ ขึน้
ในปัจจุบนั การกระโดดยิงประตูได้รบั การยอมรับว่าเป็ นการยิงประตูบาสเกตบอล
ที่มีประสิทธิภาพมากในการแข่งขันและผูท้ ่ีมีชานาญในทักษะนี ส้ ามารถกระโดดยิงประตูได้สูงถึง
25 ฟุ ต เพราะการกระโดดยิ ง ประตูต ้อ งการกระโดดขึน้ ไปในอากาศท าให้ย ากแก่ ก ารป้อ งกัน
ยิ่งกระโดดสูงเท่าไหร่การป้องกันก็ย่ิงยากลาบากมากเท่านัน้ นอกจากนีย้ งั ทาให้เกิดความแม่นยา
ในการยิงประตูอีกด้วย ในขณะที่จะกระโดดขึน้ ยิงประตูบาสเกตบอลต้องจับลูกบอลไว้ในมือทัง้
สองอย่างมั่นคงโดยให้ไหล่ตงั้ ฉากกับห่วงประตูมีการย่อเข่าลงเล็กน้อย กระโดดให้เท้าทัง้ สองข้าง
ลอยขึน้ ไปในอากาศให้สูงที่ สุดเท่าที่จะทาได้ ในขณะที่ กระโดดนัน้ ลูกบอลจะอยู่ขา้ งหน้าเหนื อ
ศีรษะ มือที่ไม่ถนัดประคองลูกบอลขณะลอยตัวถึงจุดสุดยอดและปล่อยบอลออกพร้อมกับเหยียด
แขนตรงสะบัดข้อมือและปลายนิว้ ลงพร้อมลงสูพ่ ืน้ อย่างมั่นคงด้วยการงอเข่าลงเล็กน้อย
เทคนิคการยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล (The B.E.E.F. principle) หมายถึง การ
รักษาสมดุล โดยมุ่ง เน้น ไปที่ เป้าหมาย การจัด ตาแหน่งข้อศอกอย่างเหมาะสมเมื่ อปฏิ บัติต าม
ขัน้ ตอนดังกล่าว จะช่วยให้การเคลื่อนไหวของแขนและมือที่ม่ นั คง โดยทั่วไปแล้วจะมีการฝึ กฝน
หลัก B.E.E.F.ในระหว่างการฝึ กซ้อมการยิงประตูเพื่อที่ผฝู้ ึ กสอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของผู้
เล่นแต่ละคนและเสนอแนะข้อผิดพลาดที่เหมาะสมได้ (Krause, 2008)
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ภาพประกอบ 7 แสดงเทคนิคการยิงประตูตามหลัก “ B.E.E.F.”
การทรงตัว(Balance) เป็ น สิ่ งส าคัญ ในการท าคะแนนส าหรับ การยิงประตูทุก
ประเภทให้ความมั่นคงในขณะที่เหยียดขาเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการปล่อยบอล ผูเ้ ล่นควรรักษา
เท้าให้กว้างและวางเท้าห่างกันประมาณหัวไหล่ ระยะห่างของเท้าจะต้องห่างกันพอดีท่ีจะรองรับ
นา้ หนักของผูเ้ ล่นและป้องกันไม่ให้เกิดการเสียสมดุล การงอเข่าและวางเท้าไว้ขา้ งหน้าเล็กน้อยอีก
ทัง้ ยังเตรียมร่างกายสาหรับการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพยายามสร้างความสมดุลก่อนที่คณ
ุ จะได้รบั
ลูกบอลเพื่อให้คณ
ุ พร้อมที่จะทาการยิงโดยเร็วที่สดุ
ข้อ ศอกชิ ด ล าตัว (Elbows Aligned) ต าแหน่ ง ของแขนของคุณ เป็ นพื ้น ฐาน
สาหรับการยิงประตูทงั้ หมด มีผลต่อความแข็งแรงของข้อมือและมือก่อนที่จะปล่อยลูกบอลการจัด
ตาแหน่งข้อศอกที่ เหมาะสมและการวางตาแหน่งมื อที่ ม่ ันคงช่วยให้ม่ ันใจว่าการยิงของคุณ จะ
เป็ นไปตามเส้นทางที่ตอ้ งการไปยังตาข่าย รักษาแขนท่อนล่างของคุณในแนวตัง้ สร้างมุม 90 องศา
และรักษาตาแหน่งข้อศอกไว้ตรงใต้ลกู บอล ยกข้อศอกของคุณขึน้ เล็กน้อยและหลีกเลี่ยงข้อศอกจะ
โดนลาตัวทัง้ ด้านในและด้านนอก
จับจ้องที่เป้าหมาย (Eyes on the Target) นักกีฬาบาสเกตบอลต้องรักษาโฟกัส
ที่ห่วงประตู แม้ว่าจะมีการรบกวนจากผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้ามในสนามที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนความ
สนใจไปยังเป้าหมายเพื่อให้การยิงไม่สาเร็จนักกีฬาควรมุ่งเน้นไปที่ห่วงประตู อย่างน้อย 1 วินาที
ก่อนทายิงประตู
สะบัดมือลง (Follow Through) มือของผูเ้ ล่นเป็ นแนวทางในการยิงประตูและมี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ วิ ถี ข องลู ก บอลในการเล่ น บาสเกตบอล หลัก ของ B.E.E.F. นี ้เป็ นที่ รู ้จัก กั น ในชื่ อ
“Follow Through” เพราะผูเ้ ล่นทาการเคลื่อนไหวแขนครบขัน้ ตอนการยิงประตูแล้วด้วยการวางมือ
ลงบนลูกบอลอย่างมั่นคงข้อมือ ควรปั ดไปข้างหน้าและขับเคลื่อนลูกบอลไปทางตาข่าย เป้าหมาย
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คือการปล่อยลูกบอลขึน้ ด้านบนแทนที่จะปล่อยออกไปด้านนอก ดังนัน้ ยืดเหยียดแขนและสะบัด
ข้อมือให้เต็มที่เพื่อสร้างวิถีโค้งที่เหมาะที่สุด โดย ครู เซ่ Krause (2008) แนะนาให้ทามุมของแขน
ประมาณ 55 ถึง 60 องศาหลังจากการยิงประตูออกไป
แฮฟเนอร์ (Haefner, 2010) ได้กล่าวถึง เคล็ ด ลับ ในการพัฒ นาท่าทางการยิ ง
ประตูบาสเกตบอล 7 ข้อ ดังนี ้
1. สายตามองที่ ห่วงบาสเกตบอล ผู้เล่นหลายคนจะให้ความส าคัญ ที่ ห่ว ง
ประตูบาสเกตบอลควรมองเห็นและจับจ้องห่วงประตูก่อนทาการยิงประตูบาสเกตบอลทุกครัง้
2. ใส่ใจในเรื่องยืนและการทรงตัวในขณะทาการยิงประตู ท่าทางการยืนที่
ถูกต้องคือเท้าทัง้ สองต้องอยูร่ ะดับไหล่ เท้าไม่ชิดหรือกว้างเกินไปและควรงอเข่าเล็กน้อย มีเท้าถนัด
เป็ นเท้านา ปลายเท้าทัง้ สองข้างหันไปยังห่วงประตู
3. ตรวจสอบการจับ ลู ก บอลให้ถู ก ต้อ ง นิ ้ว มื อ ควรกางออกให้พ อดี แ ละ
สามารถจับบอลได้ดว้ ยมือๆเดียวควรมีชว่ งว่างระหว่างฝ่ ามือกับลูกบอลเล็กน้อย
4. ท่าการยิงประตูตอ้ งสวยงาม ในขณะที่ยิงประตูขอ้ ศอกของผูย้ ิงประตูตอ้ ง
ไม่กางออกหรือบิดเข้าหาตัว การวางศอกที่ถกู ต้องควรวางใต้ลกู บอล ดันบอลออกเป็ นแนวตรงไป
ห่วงประตูบาสเกตบอลทุกครัง้ ที่ทาการยิงประตู ลูกบอลควรปล่อยออกไปจากด้านหน้าของคุณไม่
ควรปล่อ ยออกจากหลัง ศี รษะ ร่างกายต้อ งท างานสัม พัน ธ์กั น ทุก ส่วนตั้ง แต่ก่ อ นการกระโดด
จากส่วนขามี ความมั่นคงหลักของร่างกายจนถึ งความสัม พัน ธ์ท่ี ดีข องการเคลื่ อ นไหวทั้ง หมด
ข้อศอกตัง้ ฉากและดันลูกบอลอย่างมั่นคงไปยังห่วงประตู
5. ให้ค วามส าคัญ กั บ การกระโดดขึ น้ ยิ ง ประตู ในการกระโดดยิ ง ประตู
บาสเกตบอล ควรให้ความสาคัญกับการปล่อยบอลขณะกระโดดถึงจุดสูงสุดในการยิงประตู การใช้
กาลังขาที่ม่นั คงในกระโดดยิงประตูและลงมาถึงพืน้ อย่างมั่นคงด้วยเช่นกัน
6. การตรวจสอบข้อมือและนิว้ มือ หลังมีการปล่อยบอล เมื่อเกิดการยิงประตู
ข้อมือไม่เกร็งจนเกินไป นิว้ มือต้องชีไ้ ปทางห่วงประตู ตรวจสอบหลังการยิงประตูทกุ ครัง้ ว่านิว้ มือชี ้
ไปทางห่วงประตูหรือไม่
7. ท่าทางการยิงประตูให้ถูกต้องอยู่เสมอ การติดนิสยั แย่ๆจากท่ายิงประตูท่ี
ไม่ถกู ต้องจะทาให้เกิดการผิดพลาดของการยิงประตูเสมอควรแก้ไขท่าให้ถกู ต้องทันทีเมื่อรูต้ วั จะทา
ให้เกิดผลเสียเมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าๆจะแก้ปัญ หาเรื่องท่าทางการยิงประตู ได้ยากขึน้ ควรหา
นักกีฬาต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการยิงประตูท่ีดีขนึ ้ เพื่อมาเป็ นแบบอย่างในการฝึ กฝน
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แฮฟเนอร์ (Haefner, 2008) ได้พูดถึง เทคนิ ค ที่ ช่วยในการพัฒ นาการยิงประตู
บาสเกตบอลให้เกิดความแม่นยามากขึน้ มี 21 ข้อดังนี ้
เทคนิคที่ 1 เป้าหมายคือห่วงประตูบาสเกตบอล การมองไปที่ขอบห่วงประตู
จะช่วยให้จินตนาการถึงระยะทาง ความใกล้หรือไกลจากการยิงประตูได้ชดั เจนยิ่งขึน้
เทคนิคที่ 2 การยิงประตูตอ้ งสะบัดข้อมือ ลงทุกครัง้ การยิงประตูโดยสะบัด
ข้อมือจะช่วยให้ปัญหาการยิงประตูไม่ถูกต้องลดน้อยลง การสะบัดข้อมือจากการยิงประตูถือเป็ น
เทคนิคการยิงประตูท่ีสาคัญอย่างหนึ่ง
เทคนิคที่ 3 ไม่เกร็งข้อมือขณะทาการยิงประตู ข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ เมื่ อมี
การยิงประตูเกิดจากการเกร็งข้อมือเมื่อยิงประตูแขนตัง้ ตรงไม่งอแขนตามด้วยการสะบัดข้อมือลง
ทุกครัง้
เทคนิคที่ 4 ควรใช้เมดิซินบอลในการฝึ กยิงประตู ควรใช้เมดิซินบอลในการฝึ ก
ยิงประตูในช่วงการฝึ กซ้อมโดยการสะบัดข้อมือเน้นเรื่องการหมุนและทิศทางของลูกบอลขณะอยู่
กลางอากาศควรตรวจความถูกต้องของการฝึ กและปรับปรุงตลอดเวลา
เทคนิคที่ 5 ไม่ควรลอกเลียนแบบท่ายิงของโคบี ้ ไบอัน การยิงประตูแบบโคบี ้
ไบรอัน มีการค้างตัวในอากาศเป็ นเวลานานอันเกิดจากพรสวรรค์และความสามารถเฉพาะตัวจึงไม่
ควรเลียนแบบอย่างยิ่ง สิ่งที่ควรทาคือควรปล่อยบอลก่อนอย่างน้อย 1 วินาทีก่อนกระโดดสูงสุด
และการเลี ยนแบบการยิงประตูแบบโคบี ้ ไบรอัน จะทาให้เกิดความผิดพลาดง่ายและมีโอกาสนั่ง
เป็ นตัวสารองสูง
เทคนิคที่ 6 อย่ามุ่งเน้นแต่เรื่องการยิงประตู ไม่ควรมุ่งเน้นเรื่องการยิงประตู
จนเกินไปควรมุ่งเน้นการยิงประตูให้มากในช่วงการฝึ กซ้อมเมื่อเกิดความชานาญในทักษะการยิง
ประตูก็จะทาให้เข้าใจในแต่ละจังหวะของการยิงประตูซ่ึงเกิดจากการฝึ กฝนในปริมาณที่ มากขึน้
ฉะนัน้ ในเกมการแข่งขันควรคิดถึงเรื่องอื่นด้วยแต่อย่าหมกมุ่นหรือกังวลกับการยิงประตูท่ีพลาดไป
แล้วควรสร้างแรงจูงใจด้วนบวก เช่น ยิงพลาดก็แค่ยิงใหม่ เป็ นต้น แค่นีก้ ็จะทาให้เกิดความแม่นยา
เพิ่มขึน้ โดยไม่ตอ้ งไปกังวลกับสิ่งที่ผา่ นไปแล้ว
เทคนิคที่ 7 การจัดการกับความคิดด้านลบ สามารถช่วยเพิ่มความแม่นยาใน
การยิงประตูได้โดยไม่ควรมุ่งเน้นในการยิงประตูให้ลงห่วงประตูจนเกินไปทัง้ ในการแข่งขัน การ
ฝึ กซ้อมหรือการฝึ กยิงประตู ควรบอกตัวเองเสมอว่าให้ทาให้ดีท่ีสดุ เทคนิคสร้างแรงจูงใจนีจ้ ะทาให้
นักกีฬาเกิดมั่นใจในตัวเองมากขึน้
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เทคนิ ค ที่ 8 พั ฒ นาการยิ ง ประตู ใ ห้ มี วิ ถี โ ค้ง ที่ เ หมาะสม การยิ ง ประตู
บาสเกตบอลด้วยวิถีโค้ง 35 องศากับห่วงประตู ห่วงประตูจะมีความกว้างที่ ประมาณ 6 นิว้ ส่วน
การยิงวิถีโค้งที่ 45 องศาจะเพิ่มความกว้างของห่วงประตูขนึ ้ อีก 3 นิว้ ฉะนัน้ การเพิ่มวิถีโค้งของการ
ยิงประตูท่ีทามุมกับห่วงประตูจะช่วยลดการผิดพลาดจากการยิงประตูได้มากขึน้ แต่ไม่ควรยิงโด่ง
เกินไปเพราะจะทาให้เสียแรงในการควบคุมการยิงประตู
เทคนิคที่ 9 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งความรูใ้ หม่ๆ ควรมีการศึกษาผูเ้ ล่น
ที่เป็ นแบบอย่างการยิงประตูท่ีดี สม่าเสมอจะช่วยให้ท่าทางการยิงประตูดีขึน้ และเกิดความมั่นใจ
เพิ่มขึน้ ควรมีการศึกษาหาความรู จ้ ากแหล่งข้อมูลใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เช่น ช่องทางอินเทอร์เน็ต
เป็ นต้น
เทคนิคที่ 10 ควรมี ผู้ช่วยฝึ ก ซ้อมเพื่ อสริม ประสิทธิ ภ าพในการฝึ กยิงประตู
เพราะการใช้ผชู้ ว่ ยฝึ กซ้อมจะสามารถช่วยตรวจท่าทางการยิงประตูท่ีถกู ต้องอย่างละเอียดได้
เทคนิคที่ 11 การสร้างความมั่นคงในการยิงประตู ในการยิงประตูท่ีดีควรมี
ความมั่นคงขณะทาการยิงประตูวดั ได้จากการกระโดดขึน้ ไปกลางอากาศและลงมายังพืน้ อย่าง
มั่นคง โดยมีองค์ประกอบของการจัดท่าทางการยิงประตูและการวางเท้าที่เหมาะสม
เทคนิคที่ 12 มีการบันทึกภาพในการยิงประตูไว้ศกึ ษา เพราะผูเ้ ล่นส่วนใหญ่
ไม่คอ่ ยเห็นตัวเองขณะยิงประตู ฉะนัน้ ควรมีการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวขณะทาการยิง
ประตูเพื่อใช้ในการปรับปรุงความถูกต้องในการยิงประตู
เทคนิคที่ 13 ควรหาผูช้ ่วยฝึ กซ้อมในการยิงประตู การฝึ กยิงประตูจาเป็ นต้อง
มีผชู้ ่วยฝึ ก ซ้อมเพราะจะทาให้เราไม่เสียเวลาในเรื่องของการเก็บบอลและยังสามารถฝึ กยิงประตู
ได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดจึงทาให้เกิดการพัฒนาในการยิงประตูท่ีดีขนึ ้
เทคนิคที่ 14 แก้ปัญหานิสยั ที่ผิดเรื่องของการยิงประตู การแก้นิสยั เสีย เช่น
การไม่คอ่ ยสะบัดข้อมือลงในการยิงประตู ทาได้ง่ายๆ คือ ให้คา้ งมือหลังการยิงประตูเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของท่าการยิงประตูทกุ ครัง้ เมื่อมีการฝึ กยิงประตู
เทคนิคที่ 15 การใช้เครื่องช่วยฝึ กการยิงประตู จะช่วยลดปั ญหาในเรื่องของ
การเก็บบอลและการส่งบอล อีกทัง้ ยังเพิ่มจานวนการฝึ กยิงประตูได้มากขึน้ ในเวลาที่เท่ากัน
เทคนิคที่ 16 การจัดท่าทางก่อนการยิงประตู ก่อนที่จะรับบอลควรมี การจัด
ท่าทางในการยิงประตูจะช่วยให้เกิดการยิงประตูท่ีเร็วขึน้ โดยเน้นที่สะโพกและหัวไหล่ของผูท้ ่ีจะยิง
ประตู
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เทคนิคที่ 17 ไม่ควรใช้อุปกรณ์เสริมช่วยในการยิงประตูในการแข่งขันจริงเรา
ไม่สามารถใช้อปุ กรณ์เสริมช่วยในการยิงประตูได้ฉะนัน้ ไม่ควรไปยึดติดกับสิ่งของที่ไม่จาเป็ น
เทคนิคที่ 18 ทาให้ท่าการยิงประตูเกิดความลื่นไหลและมั่นคง ทุกขัน้ ตอนใน
การยิงประตูตงั้ แต่ตน้ จนจบต้องเป็ นธรรมชาติไม่มีการกระตุกหรือหยุดในช่วงระหว่างการยิงประตู
เทคนิ ค ที่ 19 มี ก ารอุ่น เครื่ อ งด้ว ยการซ้อ มยิ ง ประตูอ ย่ างน้อ ย 50 ลูก เป็ น
ประจาก่อนการซ้อมหรือแข่งขันควรอุน่ เครื่องด้วยการยิงประตูอย่างน้อย 50 ลูกเสมอจะช่วยในการ
ปรับท่าทางการยิงประตูและเพิ่มความมั่นใจในตัวเองอีกทัง้ เพิ่มความแม่นยาในการยิงประตูในการ
แข่งขันให้มากขึน้ ด้วย
เทคนิคที่ 20 บันทึกสถิตกิ ารฝึ กยิงประตูเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขให้มีผชู้ ว่ ย
บันทึกผลการยิงประตู 50 ลูกเพื่อเป็ นสถิติ มีการบันทึกผลและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดตลอดการ
ฝึ ก เช่น การวางเท้า หรือการจัดท่าทางของแขน เป็ นต้น
เทคนิคที่ 21 มีการเคลื่อนไหวในช่วงฝึ กซ้อมให้เ สมือนกับการแข่งขัน ในการ
ฝึ กซ้อมยิงประตูควรเพิ่มรายละเอียดหรือความซับซ้อนให้เสมือนกับการแข่งขันจริง เช่น การสกรีน
การเปลี่ ยนทิศทาง, การข้ามสิ่ งกี ดขวางและการหมุนตัวในหลายทิศทางเพิ่มไปด้วยให้มี ความ
สมจริงยิ่งขึน้ เป็ นต้น
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
ธนา กิ ติศรีวรพันธุ์ ( 2522) ได้ก ล่าวว่าความแม่นยาเป็ นความสามารถในการจัด
กระทากับวัตถุหนึ่งให้เคลื่อนไหวไปยังจุดมุง่ หมายและทิศทางที่ตอ้ งการได้อย่างถูกต้อง
รัชเดช เครือทิวา ( 2553) ความแม่นยาในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล หมายถึง
ความสามารถในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลลงห่วงอย่างถูกต้อง โดยวัดจาก จานวนครัง้ ที่ยิงกับ
จานวนลูกที่ลง
ความแม่นยา คือ ความสามารถในการบังคับสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือกระทาให้วตั ถุเคลื่อนที่
ไปยังจุดหมายหรือเป้าหมายที่ตอ้ งการได้อย่างถูกทิศทางและถูกต้อง
ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอล หมายถึง ความสามารถยิงประตูได้ถกู ต้อง
ลงห่วงบาสเกตบอลอย่างแม่นยา
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลเป็ นทักษะการยิงประตูท่ีสาคัญใน
กีฬาบาสเกตบอลเพราะถ้าสามารถยิงลูกบอลเข้าไปในห่วงประตูได้มากก็จะช่วยให้ทีมทาคะแนน
ได้เอาชนะการแข่งขัน ได้ นักกี ฬ าบาสเก็ตบอลทุกคนจึงควรตระหนักถึงความส าคัญ ของความ
แม่ น ย าในการยิ ง ประตู แต่ มี นัก กี ฬ าไม่ ม ากที่ ฝึ ก ทัก ษะการกระโดดยิ ง ประตู ได้อ ย่ างถูก ต้อ ง
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นักกีฬาจะมีพฒ
ั นาการที่ดีขึน้ ต้องมีการฝึ กฝนทักษะนีอ้ ย่างสม่าเสมอ ต้องตระหนักถึงท่ายิงประตู
และตรวจสอบท่าทางของตัวเองเสมอ ต้องรู ต้ วั เองว่าท่ายิงนัน้ ถูกต้องหรือไม่ อย่างไรก็ ตามถ้า
ต้องการที่ จ ะทาให้ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลอยู่ ในเกณฑ์ท่ี ดี นักกี ฬ าจ าเป็ นต้องรู ท้ ักษะ
พืน้ ฐานและกลไกของการยิงประตูบาสเกตบอลที่เหมาะสมและเรียนรูใ้ ห้มากขึน้ ตามหลักต่อไปนี ้
หลักทางจิตวิทยาจาเป็ นต้องมีการปรับสภาพจิตใจเมื่อยิงประตูเพราะนักกีฬาจะต้อง
ตัดสินใจให้ดีในการยิงแต่ละครัง้ และมี วิธีท่ีจะทาให้ได้คะแนนอย่างมีประสิทธิ ภาพแม้จ ะมี แรง
กดดันจากฝ่ ายตรงข้ามมากแค่ไหน การมี สมาธิ และความมั่นใจในตนเองจะช่วยให้ผู้เล่น สร้าง
ความมั่นใจและไม่สบั สนในการยิงประตูแต่ละครัง้
สมรรถภาพทางกายในเกมการแข่งขันของกีฬาบาสเกตบอลนัน้ มีความสาคัญในเรื่อง
ของสมรรถภาพทางกายของผูเ้ ล่น จะต้องกระตือรือร้นและสามารถมุ่งเน้นความส าคัญ ไปที่ลูก
บาสเกตบอล ผูเ้ ล่นจะต้องดึงสามารถของกล้ามเนือ้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความเร็ว ,ความ
คล่องแคล่วและความสามารถในการกระโดด ผู้เล่นจะต้องสามารถใช้ทุกส่วนของร่างกายและ
ประสานพลังของพวกเขาในระหว่างเกมให้มากที่สดุ
หลักการความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอล ชื่อว่า ”ROBOT” มีขนั้ ตอนดังนี ้
ครูเซ่ (Krause, 2008)
R (Range) คือ ผูเ้ ล่นควรมีความสามารถในการทาประตูในระดับที่ดีโดยมีความ
แม่นยาของตัวเองมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในพืน้ ที่ทาประตู ระยะ 2 คะแนนและ 33 เปอร์เซ็นต์ ใน
พืน้ ที่การทาประตู ระยะ 3 คะแนนในแต่ละจังหวะของการทาประตู
O (Open) ผูเ้ ล่นที่เป็ นตัวยิงของทีมควรมีคณ
ุ สมบัติและท่าทางการยิงที่ถูกต้อง
ตามหลักการยิงประตูไม่ควรให้มือบังหน้าควรให้หน้าเปิ ดออกเพื่อมองเห็นห่วงประตูชดั เจน
B (Balance) การยิ ง ประตูท่ี ดี นั้น จะถูก ปรับ ให้ส มดุลอยู่เสมอ ขั้น ตอนการยิ ง
ประตูเริ่มจากเท้าติดพืน้ ดังนัน้ ผูเ้ ล่นควรเตรียมตัวให้พร้อมจากการอ้างอิงของจอห์นวูดซึ่งเป็ นผูเ้ ล่น
และโค้ชของมูลนิธิไนสมิธ ฮอลล์ ออฟ เฟม ส่วนใหญ่ขนึ ้ อยู่กบั การวางเท้า (เป็ นสิ่งที่สาคัญที่สุด)
ซึ่งสามารถประเมิ นการยิง จากต าแหน่งการวางเท้าก่อนและหลังการยิงประตูค วรมี เท้าน าไป
ข้างหน้าเล็กน้อยอาจใช้เท้าขวาหรือเท้าซ้ายนา ศีรษะเป็ นกุญแจสาคัญที่มีผลต่อความสมดุลของ
การกระโดดยิงประตู ผูเ้ ล่นควรเก็บศีรษะไว้เล็กน้อยโดยเฉพาะก่อนยิงประตู
O (one) การยิ ง ประตูท่ี ดี นัก กี ฬ าต้อ งมี ค วามพร้อ มของเท้าอยู่เสมอและลูก
บาสเกตบอลต้องอยู่ในท่วงท่าที่หนั ไปยังห่วงประตูโดยจัดระเบียบท่ายิงประตูอย่างเหมาะสมโดย
ตัง้ มือพร้อมยิงประตูตลอดเวลา

46
T (Teammate) เพื่อนร่วมทีมมีความสาคัญอย่างมาก การยิงประตูอาจจะทาได้
ไม่มีประสิทธิภาพถ้าเพื่อนร่วมทีมไม่ให้ความสาคัญขณะที่ตวั ผูเ้ ล่นพร้อมที่จะยิงประตู การส่งบอล
ที่มีประสิทธิภาพจากเพื่อนร่วมทีมจะทาให้การยิงประตูมีผลสาเร็จมากขึน้ ด้วย
องค์ประกอบที่ทาให้เกิดความแม่นยาในการยิงประตูมีอยู่ 4 ประการดังนี ้
1. ความสูงในการปล่อยลูกบอล (Height to Release) ขึน้ อยู่กับลักษณะรู ปร่าง
ของผู้ยิงประตูและแบบของการยิงประตูแต่ละแบบด้วย เช่น การยิงประตูแบบยื นยิงและแบบ
กระโดดยิงประตูนอกจากนีก้ ็ขนึ ้ อยู่กับตาแหน่งที่ยืนในสนามว่าอยู่ในระยะใกล้ หรือระยะไกลจาก
ห่วงประตู ความพร้อมที่จะยิงประตูและการป้องกันของฝ่ ายป้องกันด้วย สรุปได้วา่ ความสูงของจุด
ที่ ป ล่ อ ยลูก บอลนั้น เป็ น ข้อ ก าจัด ของผู้ยิ ง ประตู แ ต่ค วามเร็ว และมุม ของลูก บอลนั้น ขึน้ อยู่กับ
ระยะทางในการยิงประตูและการป้องกันของฝ่ ายป้องกัน
2. ระยะทางในการยิงประตู (Distance of The Shot) ระยะทางในการยิงประตูมี
อิทธิพลต่อความเร็วของลูกบอลสาหรับการยิงประตูแบบปั ดบอลลงห่วง (Tip – In) และการเลีย้ ง
เข้าไปยิงประตูแบบเลย์ – อัพ (Lay – Up) จะใช้ความเร็วลูกบอลน้อยกว่าการยิงประตูแบบอื่น ซึ่ง
อยู่ในระยะทางไม่เกิน 6 เมตรนั่นคือความเร็วและมุมของลูกบอลเพื่อให้เกิดความแม่นยาในการยิง
ประตูมีความสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันแต่ความเร็วของลูกบอลไม่ใช่เป็ นตัวกาหนดมุมของลูกบอล
3. ต าแหน่ ง ในการยื น และรู ป ร่า งของผู้เล่ น ฝ่ ายป้ อ งกัน ต าแหน่ ง ในการยื น
ความสามารถในการกระโดดและรูปร่างของผูเ้ ล่นฝ่ ายป้องกันมีผลต่อความเร็วและมุมของลูกบอล
ทาให้ความแม่นยาในการยิงประตูลดลงผูเ้ ล่นฝ่ ายป้องกันที่มีรูปร่างสูง แขนขายาวสามารถกระโดด
ได้สูงและอยู่ใกล้กับ ผู้ยิ งประตูม าก สามารถป้องกัน การยิง ประตูได้ดี ดั งนั้น ผู้ยิง ประตูตอ้ งใช้
ความเร็วและมุมของลูกบอลให้สงู กว่ามือของฝ่ ายป้องกันที่เอือ้ มมาสกัด
4. มุมของลูกบอลที่ลอยลงสู่ห่วงประตู (Angle of Entry) มุมของลูกบอลที่ลอย
ลงสู่ ห่ ว งประตูนั้น เป็ นเรื่ อ งที่ ต ้อ งน ามาพิ จ ารณาด้ว ยเพราะเป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ของ
ความสาเร็จในการยิงประตูซ่ึงลักษณะของวิถีและมุมที่ลูกบอลเข้าห่วงประตูสามารถอธิบายได้
ดังนี ้
4.1 ลักษณะของวิถีลูกบอลเนื่ องจากห่วงประตูบาสเกตบอลอยู่สูงกว่าพื น้
สนามขึน้ ไป 10 ฟุต (3.05 เมตร) มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 19 นิว้ ส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกบอล 9
นิว้ ฉะนัน้ โอกาสที่ลูกบอลเข้าห่วงประตูนนั้ มี ถ้าผูย้ ิงประตูปล่อยลูกบอลให้เป็ นวิถีโค้งและให้ยอ้ ย
ลง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับวิถีการยิงประตูมีดงั นี ้ (เฉลี่ย พิมพันธ์, 2529)
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- ลูกพุ่งมากตามหมายเลข 1 โอกาสเข้าประตูมีนอ้ ยมากเป็ นวิธีการยิงที่
ไม่เหมาะสม
- ลูกพุ่งปานกลางตามหมายเลข 2 เป็ นวิธีการยิงที่เหมาะที่สดุ เพราะการ
ปล่อยลูกบอลรวดเร็วดีและประหยัดแรงงาน
- ลูกพุ่งโด่งเกินไปตามหมายเลข 3 ลูกบอลโด่งเกินไปไม่เหมาะกับการ
ปล่อยลูกบอลช้าและเสียแรงงานมาก

ภาพประกอบ 8 แสดงวิถีของลูกบอลในการยิงประตู
ที่มา:ธงชัย เจริญทรัพย์มณี.(2538).เอกสารประกอบการสอยวิชา พล161:บาสเกตบอล.
หน้า 114
การยิงประตูโดยอาศัยแป้นกระดานหลังกระทบลูกบอลให้ลงห่วงประตูนนั้
จะใช้เส้นของรู ปสี่เหลี่ยมเล็ กของแป้นกระดานหลังเป็ นจุดเล็งกะระยะหรือเป็ นจุดที่ ส่งลูกบอล
ออกไปกระทบโดยยึดหลักดังนี ้
- ถ้าอยูใ่ ต้แป้นด้านซ้ายให้เล็งที่เส้นข้างด้านซ้าย
- ถ้าอยูใ่ ต้แป้นด้านขวาให้เล็งที่เส้นข้างด้านขวา
- ถ้ายิงตรงจุดกลางประตูให้เล็งที่เส้นบนของรูปสี่เหลี่ยม
4.2 มุมที่ลกู เข้าห่วงประตู การเล็งเป้าหมาย ห่วงประตูของบาสเกตบอลตัง้ สูง
กว่าพืน้ สนามขึน้ ไปประมาณ 3.05 เมตร ซึ่งการที่จะยิงลูกลงห่วงประตูก็จะต้องยิงให้เป็ นวิถี โค้ง
คือ ให้สงู กว่าห่วงโดยวิถีของลูกบาสเกตบอลในการยิงประตูจะมีทิศทางกับห่วงประตูหลายทิศทาง
ซึ่งมีผลต่อความแม่นยาในการยิงประตู คือ
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- วิถีการยิงประตู ทามุม 30 องศากับห่วงประตูทาให้มี ความกว้างของ
ห่วงประตูนอ้ ยลงเหลือขนาด 9 นิว้
- วิถีการยิงประตู ทามุม 50 องศากับห่วงประตูทาให้มี ความกว้างของ
ห่วงประตูนอ้ ยลงเหลือขนาด 16 นิว้
- วิถีก ารยิ งประตู ท ามุม 70 กับ ห่วงประตูท าให้มี ค วามกว้างของห่ว ง
ประตู ขนาด17.25 นิว้
- วิถีการยิงประตู ทามุม 90 องศาห่วงประตูทาให้มีความกว้างของห่วง
ประตู ขนาด 18 นิว้

ภาพประกอบ 9 แสดงวิถีการยิงประตูในมุมต่างๆกับห่วงประตู
ดังนั้น วิถีการยิงประตูท่ี ลูกบาสเกตบอลเดิน ทางไปยังห่วงประตูย่ิงมี ส่วนโค้ง
มากกว่า 50 องศา จะเพิ่ มความกว้างของห่วงประตูขึน้ ด้วยเมื่ อเที ยบกับผู้เล่นที่ ยิงประตูในมุม
30 องศาอาจจะมีความแม่นยาที่นอ้ ยกว่า ลูกบาสเกตบอลที่มีวิถีโค้ง 50 องศาหรือองศาที่มากกว่า
(ธงชัย เจริญทรัพย์มณี , 2538) มุมการยิงประตูบาสเกตบอลที่มีการคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด อย่าง
น้อยต้องมีมมุ การยิงประตู 58 องศาโดยมีองค์ประกอบในเรื่องความเร็วของลูกบาสเกตบอลในการ
ถูกส่งไปห่วงประตูดว้ ย ความเป็ นไปได้ท่ีการยิงประตูในมุมนี จ้ ะมีความคลาดเคลื่อนน้อยสาหรับ
การยิงประตู
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3.งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
งานวิจัยในประเทศ
จตุพล ยอดอัญมณี วงศ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่องผลเชิงเปรียบเทียบของการฝึ กพลัยโอ
เมตริกกับ การฝึ ก ความมั่น คงของล าตัวร่วมกับ การฝึ ก เทควัน โดที่ มี ผลต่อ เวลาตอบสนองการ
เคลื่อนไหวในท่าหมุนตัวเตะเฉียงของผูเ้ ล่นกีฬาเทควันโด ระยะเวลา 6 สัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างคือผู้
เล่ น จากสมาร์ท เทควัน โดยิ ม จ านวน 30 คนโดยแบ่ง เป็ น 3 กลุ่ม ๆละ 10 คนท าการฝึ ก ตาม
โปรแกรมดังนี ้ กลุม่ ทดลองที่ 1 โปรแกรมการฝึ กเทควันโดอย่างเดียว กลุ่มทดลองที่ 2 โปรแกรมการ
ฝึ กพลัยโอเมตริกร่วมกับการฝึ กเทควันโดและกลุ่มทดลองที่ 3 โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงของ
ลาตัวร่วมกับการฝึ กเทควันโด ผลการศึกษาสรุปได้ดงั นี ้ เวลาตอบสนองการเคลื่อไหวในท่าหมุนตัว
เตะเฉี ยงของผูเ้ ล่นเทควันโดก่อนและหลังมีค่าแตกต่างกัน อย่างมีนยั ยะสาคัญที่ระดับ 0.005 ใน
กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ซึ่งมีคา่ เฉลี่ยความแตกต่างเท่ากับ 0.089 และ 0.163 วินาทีตามลาดับ เมื่อ
เปรียบเทียบเวลาการตอบสนองทัง้ 3 กลุ่มภายหลังการฝึ ก พบว่ามีความแตกต่างกันทัง้ 3 กลุ่ม
อย่างมีนัยยะสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 กลุ่มที่ 3 ที่ทาการฝึ กโปรแกรมความมั่นคงของลาตัว
ร่วมกับโปรแกรมการฝึ กเทควันโดมีผลต่อค่าเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวที่ลดลงได้มากที่สดุ ซึ่ง
ควรให้ความสนใจในการฝึ กแบบนีเ้ พื่อให้ได้ผลที่ดีขนึ ้ มากกว่า
กัญ ญาณัฐ เจริญ ชัย (2552) ได้ศึกษาเรื่องผลของโปรแกรมการออกกาลังกายเพื่ อ
เพิ่ ม ความมั่นคงของล าตัวต่อระดับ ความมั่น คงแกนกลางร่างกายและการรับรู ค้ วามรู ส้ ึกปวด
บริเวณหลังในนักกีฬายกนา้ หนักไทยรุน่ เยาวชนโดยศึกษาเปรียบเทียบกับกลุ่ มเงื่อนไขควบคุม ทา
การทดสอบในนักกี ฬ ายกนา้ หนักระดับเยาวชนรวมทัง้ สันจ านวน 12 คน อายุเฉลี่ย 15.2±2.95
โดยกลุ่มออกกาลังกายจะได้รบั การฝึ ก 3 วันต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลาทั้งสิน้ 6 สัปดาห์ทาการ
วิ เ คราะห์ข้อ มู ล ด้ว ยสถิ ติ Wilcoxon Signed Rank test และ Mann - Whitney U test ผลการ
ทดสอบค่าของระดับความรู ส้ ึก ของอาการปวดหลัง (VAS) ก่ อนและหลัง การฝึ ก โดยใช้ Visual
Analogue Scale พบว่า ระดับ ความรู ส้ ึ ก ของอาการปวดหลัง (VAS) ในกลุ่ม ทดลองและกลุ่ม
ควบคุมมีคา่ ของระดับความรูส้ ึกของอาการปวดหลังลดลง ซึ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ การทดสอบ
ค่ า ระดับ การรับ ความรู ้สึ ก เจ็ บ ปวดด้ว ยแรงกด (PPT)ก่ อ นและหลัง การฝึ ก โดยใช้ Pressure
algometer ในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมพบว่าค่าระดับการรับความรูส้ ึกเจ็บปวดด้วยแรงกดใน
กลุม่ ทดลองมีคา่ เพิ่มขึน้ กลุม่ ควบคุมมีแนวโน้มในการรับแรงกดได้ลดลงแต่ไม่แตกต่างกันทางสถิติ
ส่วนค่าความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (LPST) ก่อนและหลังการฝึ ก โดยใช้วิธีการ
ทดสอบของ Wohlfahrt พบว่าระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานในกลุ่มทดลองไม่
มีการเปลี่ยนแปลง ส่วนกลุม่ ทดลองมีคา่ เพิ่มขึน้ เล็กน้อยซึ่งไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ
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ณั ฐ กร หงส์เจริญ กุ ล (2555) ได้ศึก ษาเรื่อ งผลการฝึ ก พรัย โอเมตริก ที่ มี ต่อ ความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลในระยะต่างๆ มี การศึกษาและเปรียบเที ยบความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระหว่างกลุ่มที่ทาการฝึ กด้วยโปรแกรมพรัยโอเมตริก
ร่วมกับโปรแกรมปกติกับกลุ่มที่ทาการฝึ กด้วยโปรแกรมปกติเพียงอย่างเดียวรวมทัง้ เปรียบเทียบ
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูในระยะต่างๆ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลชายของ
ชมรมบาสเกตบอล จังหวัดสงขลา จานวน 24 คนทาการสุ่มเพื่อแบ่งกลุ่มออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ
12 คน โดยกลุ่มทดลองได้รบั การฝึ กด้วยโปรแกรมพลัยโอเมตริกร่วมกับโปรแกรมปกติของนักกีฬา
บาสเกตบอล กลุ่มควบคุมได้รบั การฝึ กด้วยโปรแกรมปกติของนักกี ฬาบาสเกตบอล เพียงอย่า ง
เดียวเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน กาหนดวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ ใช้
เวลาฝึ กวันละ 30 นาทีในโปรแกรมพลัยโอเมตริก และฝึ กโปรแกรมปกติ 120 นาที ทดสอบความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลด้วยแบบทดสอบความแม่ นยาในการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติโดยการหาค่ามัธยฐาน ค่าเฉลี่ยของ
อันดับ และความเบี่ยงเบนควอไทล์ของความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ก่อน
และหลังการทดลอง ทาการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบแมน – วิทนียย์ ูเทสโดยกาหนด
ระดับ ความมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า ความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูบาสเกตบอลในนักกี ฬาบาสเกตบอลของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 และพบว่ากลุ่มทดลองมีความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลได้
สูงกว่ากลุ่มควบคุมในระยะไกล (3 แต้ม)อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติท่ีระดับ .05 ส่วนระยะใกล้และ
ระยะกลาง พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างไรก็ตาม นักกี ฬาบาสเกตบอลทัง้ กลุ่มทดลองและ
กลุม่ ควบคุมมีความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูดีขนึ ้ หลังจากการฝึ ก
จี รวัฒ น์ สัท ธรรม (2555) ได้ศึกษาเรื่องความแม่นย าในการยิ งประตูของนักกี ฬ า
บาสเกตบอลชายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 40 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้แก่
นักกีฬาบาสเกตบอลในการแข่งขันกี ฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 40 ในระหว่างวันที่ 3 – 13 มีนาคม 2555
ณ จังหวัดขอนแก่น ผลวิจยั พบว่า
1. ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 40 พบว่า ระยะใกล้มีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 49.14 ระยะกลางมีความ
แม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 44.22 และระยะไกลมีความแม่นยาน้อยที่สดุ มีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ
27.23
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2. ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 40 พบว่า ลักษณะในการยิงประตูท่ีมีความแม่นยามากที่สดุ คือ การยิงประตู
แบบยืนยิงมีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 57.14 การยิงประตูแบบเลย์ – อัพมีความแม่นยาคิดเป็ น
ร้อยละ 52.83 และการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลเป็ นรูปแบบการยิงประตูท่ีใช้มากที่สุดแต่มี
ความแม่นยาน้อยที่สดุ มีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 35.36
3. ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กี ฬ าแห่ง ชาติ ครัง้ ที่ 40 พบว่า ทิ ศ ทางของการยิง ประตูท่ี มี ความแม่น ย ามากที่ สุด คื อ ทิ ศทาง
ด้านหน้าของห่วงประตูมีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 46.07 ทางด้านขวาของห่ วงประตูมีความ
แม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 40.74 และทางซ้ายของห่วงประตูมีความแม่นยาน้อยที่สุด มีความแม่นยา
คิดเป็ นร้อยละ 37.98
4. ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 40 พบว่า ตาแหน่งที่มีความแม่นยามากที่สุด คือ ตาแหน่งเซ็นเตอร์มีความ
แม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 45.64 ตาแหน่งการ์ดมีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 41.27 และตาแหน่งปี ก
มีการยิงประตูมากที่สดุ แต่มีความแม่นยาที่นอ้ ยที่สดุ มีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 40.43
5. ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กี ฬ าแห่งชาติครัง้ ที่ 40 พบว่า ที ม ชนะมี ความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 44.77 และที ม แพ้มี ความ
แม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 39.47
6. ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาชายที่เข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 40 พบว่าในช่วงเวลาที่มีความแม่นยาในการยิงประตูมากที่สดุ คือควอเตอร์ท่ี
4 มี ค วามแม่ น ย าคิ ด เป็ นร้อ ยละ 45.22 ควอเตอร์ท่ี 3 มี ค วามแม่ น ย าคิ ด เป็ นร้อ ยละ 41.75
ควอเตอร์ท่ี 1 มีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 43.47 และควอเตอร์ท่ี 2 มีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ
41.75
หัสดิน เชยบาล, ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล, และ เพียรชัย คาวงษ์ (2555) ได้ศกึ ษา เรื่อง
ผลการฝึ กความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัว ที่มีตอ่ ความมั่นคงของแกนกลางลาตัวและ
เชิงกรานและสมรรถภาพทางทักษะ ได้แก่ ความคล่องแคล่ว กาลังกล้ามเนื อ้ ขาในอาสาสมัคร
นักกีฬาบาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จานวน 18 คน แบ่งออกเป็ นกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง อย่างละ 9 คน โดยกลุ่มควบคุมได้รบั การฝึ กบาสเกตบอลเพี ยงอย่างเดียวแต่กลุ่ม
ทดลองได้รับ การฝึ ก บาสเกตบอลร่วมกับ การออกก าลัง กายตามโปรแกรมเพิ่ ม ความแข็ง แรง
กล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัว ฝึ ก 3 วันต่อสัปดาห์เป็ นระยะเวลา 6 สัปดาห์ มีการทดสอบความมั่นคง
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ของกระดูก สัน หลัง และเชิ ง กราน (Lumbopelvic stability test; LPST) สมรรถภาพทางทัก ษะ
ได้แก่ การทดสอบ South East Missouri state University (SEMO) เพื่อทดสอบความคล่องแคล่ว
การทดสอบ Sargent เพื่ อทดสอบกาลังขา ก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ทางสถิ ติโดยใช้
Pair t – test เพื่อเปรียบเทียบค่าความคล่องแคล่ว (Agility) และกาลัง (Power) ของการทดสอบ
ก่อนและหลังการทดลอง สถิ ติ Unpair t – test เพื่ อเปรียบเที ยบระหว่างกลุ่ม ควบคุม และกลุ่ม
ทดลอง สถิติ Wilcoxson signed – rank test เพื่อเปรียบเทียบ ค่า LPST ระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลองโดยกาหนดค่านัยสาคัญ ทางสิถิติท่ี p< 0.05 พบว่า หลังการฝึ ก ค่า LPS และความ
คล่องแคล่วในกลุ่มทดลองเพิ่มขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ ( p< 0.05) และมีค่ามากกว่ากลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญ (p< 0.05) การศึกษานี ไ้ ม่พบความแตกต่างของค่ากาลังกล้ามเนือ้ ขา
หลังการฝึ ก (p< 0.05) ของกลุ่มทดลองแต่พบว่ามีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p< 0.05) ดังนัน้ การออกกาลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวสามารถ
เพิ่มความมั่นคงของแกนกลางลาตัวและเชิงกรานและความคล่องแคล่วในกีฬาบาสเกตบอลได้
สุชาติวงศ์ ปลิวอิสสระ (2559) ได้ศึกษา เรื่องผลการฝึ กสมาธิท่ีมีต่อความแม่นยาใน
การยิงประตูบาสเกตบอล ณ จุดโทษของนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนโพฒิสารศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มทดลองที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือนักกีฬาชายชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
อายุระหว่าง 16 – 18 ปี เป็ นนักกี ฬาของโรงเรียนโพฒิ สารศึกษา อาเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
จานวน 30 คน แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 15 คน กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยการศึกษาครัง้ นี ้
โดยใช้สถิติวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ผลการทดสอบความแม่นยาก่อนการฝึ ก(Pre – test) และผลการ
ทดสอบหลังการฝึ ก (Post – test) มาวิเคราะห์หาค่าความแตกต่างเป็ นค่าร้อยละผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มควบคุมที่ ฝึกความแม่นยาในการยิงประตู ณ จุดโทษเป็ นปกติคะแนนก่อนฝึ กซ้อมรวม
เฉลี่ย 4.67 คะแนน คะแนนหลังฝึ กซ้อม 7.40 คะแนน คิดเป็ นผลต่าง 2.73 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ
18.20 กลุม่ ทดลองโดยใช้โปรแกรมฝึ กสมาธิท่ีมีตอ่ ความแม่นยาในการยิงประตู ณ จุดโทษ คะแนน
ก่ อ นฝึ ก ซ้อ มรวมเฉลี่ ย 5.53 คะแนน คะแนนหลัง ฝึ ก ซ้อ ม 9.40 คะแนน คิ ด เป็ นผลต่า ง 3.87
คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 25.80 เมื่อเปรียบเทียบผลหลังการฝึ กของกลุ่มควบคุมที่ฝึกตามโปรแกรม
ปกติกับกลุ่ม ทดลองที่ มี การฝึ กสมาธิ ท่ี มี ต่อความแม่น ยาในการยิงประตู ณ จุดโทษทั้ง 2 กลุ่ม
พบว่า หลังจากฝึ กซ้อมของกลุ่มทดลองที่ มีการฝึ กสมาธิท่ีมีตอ่ ความแม่นยาในการยิงประตู ณ จุด
โทษจึงมีคา่ คะแนนสูงกว่ากลุม่ ควบคุมที่ฝึกตามโปรแกรมปกติ
สหรัฐ ศรีพทุ ธา (2560) ได้ศกึ ษาเรื่อง ผลของการเสริมพรัยโอเมตริกควบคูก่ บั การฝึ ก
กล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตซอล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
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การวิจัยครัง้ นี เ้ ป็ นนักกี ฬ าฟุตซอลเพศชาย ระดับเยาวชนอายุ 13 – 15 ปี คัดเลือกแบบจาเพาะ
เจาะจง แบ่งกลุม่ ตัวอย่างโดยวิธีจบั คูแ่ บ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม กลุม่ ละ 14 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มทดลอง
ที่ 1 ฝึ กโปรแกรมเสริมพลัยโอเมตริกควบคู่กบั การฝึ กกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวและกลุม่ ทดลองที่ 2
ฝึ ก โปรแกรมเสริม พลัย โอเมตริก เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ทั้ง หมด 8 สัป ดาห์ ท าการทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไว พลังกล้ามเนื อ้ ในรูปแบบพลังในความเร่งความเร็วและความแข็งแรงกล้ามเนือ้
แกนกลางลาตัวโดยทาการทดสอบ 3 ครัง้ คือ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 8 นามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียวแบบวัดซา้ และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยค่าที (Independent t – test) ผลวิจยั พบว่า หลังจาก
การทดสอบก่อนการทดลองที่ 1 หลังการทดลองสัปดาห์ท่ี 4 และหลังสัปดาห์ท่ี 8 ในกลุ่มทดลอง
ความคล่องแคล่วว่องไวมีการลดลงของเวลาและความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวดีขึ ้น
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตริ ะดับ.05 แต่พลังกล้ามเนือ้ ในรูปแบบพลังในการเร่งความเร็วไม่แตกต่าง
กันในกลุ่มทดลองที่ 2 ความคล่องแคล่วว่องไวมีการลดลงของเวลาอย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติท่ี
ระดับ .05 แต่พ ลัง กล้า มเนื ้อ ในรู ป แบบพลัง ในการเร่ง ความเร็ว และความแข็ ง แรงกล้า มเนื ้อ
แกนกลางลาตัวไม่แตกต่างกัน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ไม่
แตกต่างกัน
งานวิจัยในต่างประเทศ
แม็คคาสกี ้ (McCaskey, 2011)ได้ศกึ ษาผลการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายด้วย
แบบทดสอบการทรงตัวรูปดาวที่มีตอ่ ความทนทานของกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัว มีวตั ถุประสงค์
เพื่ อศึกษาผลของความมั่นคงหลักของร่างกายที่มี ผลต่อความทนทานของกล้ามเนือ้ แกนกลาง
ลาตัว กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษาเพศหญิง จานวน 30 คน แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุม 15 คนทาการฝึ ก
ความมั่นคงหลักของร่างกายและกลุม่ ทดลอง 15 คนทาการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายควบคู่
กับการทดสอบการทรงตัวรูปดาว (Star Excursion Balance Test) ทัง้ สองกลุ่มทาการทดสอบซา้
หลังจากผ่านไป 5 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มควบคุมหลังจากฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ และโปรแกรมการฝึ กความ
มั่นคงหลักของร่างกายส่งผลต่อความทนทานของกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวขณะเคลื่อนที่และมีผล
ความอดทนของกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัว
มาคูลาและแซมโบวา (Mačura และ Zambova, 2013) ได้ศึกษา ผลของโปรแกรม
การฝึ กความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลชาย
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ระดับนักเรียน อายุ 12 ปี จานวน 12 คนด้วยการทดสอบยืนยิงประตู 5 จุด(Set shot 5 position
test ) ,การทดสอบยืนยิงประตู 2 จุด(Set shot 2 position test ) ,การทดสอบยิงประตูโทษ (Free
throw test)และการทดสอบยิงประตูแบบเลย์-อัพ (Lay-up test ) ระยะเวลาทัง้ สิน้ 10 สัปดาห์ จาก
ผลการวิจัยพบว่า เมื่ อกลุ่ม ตัวอย่างมี การทดสอบยืนยิงประตู 5 จุด จานวน 3 เซต แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ,การทดสอบยิงประตูบาสเกตบอล 2 จุดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ ,
การทดสอบการยิงประตูแบบเลย์ – อัพ ไม่แตกต่างกันอย่างมี นัย สาคัญ ทางสถิติและผลวิจัยยัง
พบว่า การทดสอบการยิง ประตูบ าสเกตบอล 5 จุด มี ผ ลการทดสอบที่ ล ดลงจากการบัน ทึ ก
ผลสาเร็จในการยิงประตูบาสเกตบอลของกลุม่ ตัวอย่าง คาแนะนาในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือควรคานึงถึง
เรื่องเพศ อายุ และระยะการยิงประตูของกลุ่ม ตัวอย่างอี กทั้งความถี่ และปริม าณการยิงประตู
บาสเกตบอลอาจมีผลกับตัวแปรตามในการวิจยั ครัง้ นี ้
ยูซิ ค านิ น โพจซคิ ซ ซี ป าโลวิ ช และมูล าโทวิ ค (Užičanin, Pojskic, Šeparović, &
Muratovic, 2014) ได้ศกึ ษา ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและความแม่นยาในการยิง
ประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลระดับอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักบาสเกตบอลระดับ
ลีกอาชีพ 4 อันดับแรกในลีกอาชีพของประเทศบอสเนีย ประกอบด้วย ตาแหน่ง พอยด์การ์ด สมอล
ฟอร์เวิรต์ และชู๊ต ติง้ การ์ด จ านวน 38 คน ท าการทดสอบหาค่าความสัม พัน ธ์ระหว่างผลของ
ความสามารถในการยิงประตูบาสเกตบอล, การทดสอบสมรรถภาพทางกายและค่าความแม่นยา
ในการยิงประตูในสถานการณ์การแข่งขันของกลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการวิจยั 6 เดือน มีการหา
ค่าข้อมูลพืน้ ฐาน ได้แก่ อายุ ส่วนสูง นา้ หนักตัว เปอร์เซ็ นต์ไขมัน มวลไขมันในร่างกายและทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ได้แก่ การกระโดดแนวดิ่ง ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื ้อแกนกลางด้วย
เมดิ ซิ น บอล (seats Medicine ball toss), ลุ ก – นั่ง ,วิ ด พื ้น , ทดสอบความเร็ ว , ทดสอบความ
คล่องแคล่วว่องไว, หาค่า VO2MAX , ทดสอบหาค่าความจุปอด อีกทัง้ ยังทดสอบความแม่นยาใน
การยิงประตูทดสอบยิงประตูแบบไม่เคลื่อนที่และแบบเคลื่อนที่และวัดความแม่นยาในการยิงประตู
จากการแข่งขันจริงตลอดช่วง 1 ฤดูกาลของผูเ้ ล่นแต่ละคน ผลวิจยั พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถภาพทางกาย ทักษะการยิงประตู และความแม่นยาในการยิงประตูช่ว งการแข่งขันจริง มี
ความสัม พัน ธ์กัน ในเชิ งบวก ความสัม พันธ์ระหว่างการทดสอบความสามารถในการยิงประตู
บาสเกตบอลโดยเฉพาะการยิ ง ประตูแ บบมี ก ารเคลื่ อ นที่ กั บ ความแม่ น ย าในการยิ ง ประตู
บาสเกตบอลมี ความสัม พันธ์กันและประเด็นที่ 2 คือ ความแข็งแรงของสมรรถภาพทางกายไม่
สัมพันธ์กนั กับความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอล แบบทดสอบความแม่นยาในการยิงประตู
บาสเกตบอลทัง้ แบบเคลื่อนที่และไม่เคลื่ อนที่ช่วยเพิ่มความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอล
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ในช่วงฤดูกาลแข่งขันจริงได้และแบบทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอลแบบเคลื่อนที่และแบบไม่
เคลื่อนที่มีความสัมพันธ์กนั สูง, ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายและความแม่นยาในการ
ยิงประตูบาสเกตบอลช่วงขณะมีการแข่งขันมีความสัมพันธ์กนั เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ แต่จากผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ด้านการฝึ กพลังของกล้ามเนื อ้ มี ผลต่อการยิง ประตูบาสเกตบอล
ระยะไกล จึงสรุปได้ว่า การทดสอบความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลแบบเคลื่อนที่ ส่งผล
ต่อการฝึ กยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอลและข้อเสนอแนะในงานวิจยั ครัง้ นี ้ คือ ตัวแปรต่างๆกับค่า
ผลสัมฤทธิ์เรื่องความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลมีค่าความสัมพันธ์กนั น้อยอาจต้องใช้ตวั
แปรอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการยิงประตูท่ีดีขนึ ้
อี ท าโร ซานนิ แ คนโด และ จี อ าโคโม คอนฟ าโน (Sannicandro, Cofano, &
Piccinno, 2020) ได้ศึ ก ษา ผลการฝึ ก ความมั่น คงหลัก ของร่า งกายและประสิ ท ธิ ภ าพในการ
กระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอล กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอล อายุ 7 – 14 ปี จานวน 44
คน แบ่ง ออกเป็ น กลุ่ม ควบคุม 23 คนและกลุ่ม ทดลอง 21 คน โดยกลุ่ม ควบคุม มี การฝึ กทักษะ
บาสเกตบอลเพียงอย่างเดียวแต่กลุ่มทดลองทาการฝึ กทักษะบาสเกตบอลควบคู่กับ การฝึ กความ
มั่นคงหลักของร่างกาย ระยะการฝึ ก 4 สัปดาห์ๆ ละ1ชั่วโมงมีการฝึ กตามโปรแกรมแบ่งเป็ น 8 ช่วง
การฝึ กมี ก ารทดสอบโมโนโพดาลิ ค (monopodalic test) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยท่ า ต่ า งๆ ดั ง นี ้
การทดสอบกระโดดขาเดียวด้า นข้าง (Side hop test), การทดสอบกระโดดขาเดียวแบบ 3 ครัง้
(triple hop test), การทดสอบกระโดดขาเดีย วจับ เวลา 6 เมตร (6 meters timed hop)และการ
ทดสอบกระโดดแนวดิ่งของเซียร์เจนท์ (Seargent vertical jump) ในก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ ที่ 4 พบว่า การฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 ช่วยปรับปรุงความ
แข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ขาด้า นซ้า ย (p< 0.05) และขวา (p< 0.001) จากการทดสอบกระโดด
ขาเดีย ว (Hop test), การทดสอบกระโดดขาเดียวจับเวลา 6 เมตรทั้ง ขาซ้ายและขาขวา พบว่า
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ(p< 0.0005)
กูซเซปเป้และคณะ (Marcolin Giuseppe, Camazzola Nicola, Panizzolo Fausto,
Grigoletto Davide, & Paoli Antonio, 2018) ได้เปรียบเทียบผลความแตกต่างของรูปแบบการฝึ ก
กี ฬ าบาสเกตบอลที่ ความหนักแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูของ
นักกีฬาระดับอาชีพและนักกีฬาระดับเยาวชนมีการหาอัตราการเต้นของหัวใจปกติ, ค่าอัตราการ
เต้น ของหัวใจแบบคาร์โวเเนน (Karvonan), วัด ค่า ความเหนื่ อ ยตามสภาพจริง (RPE), ค่า การ
ทดสอบกระโดดแนวดิ่ง(CMJ) และเปรียบเทียบความแตกต่างของผลคะแนนความแม่นยาในการ
กระโดดยิงประตูในของการฝึ กทัง้ 3 รูปแบบ ได้แก่ LIP ,MIP และ HIP เป็ นต้น พบว่า อัตราการเต้น
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ของหัวใจของกลุ่มตัวอย่างตามแบบประเมินวัดค่าความเหนื่อยตามสภาพจริง (RPE) แตกต่างกัน,
แต่ผลการทดสอบกระโดดแนวดิ่ง (CMJ) ไม่แตกต่างกัน , ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตู
ลดลงเมื่อมีการเพิ่มความหนักในรูปแบบการฝึ กทัง้ สองกลุ่มตัวอย่าง ผลการวิจยั สามารถสรุปได้ว่า
นักกีฬาที่เป็ นระดับอาชีพจะมีความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูมากกว่านักกีฬาระดับเยาวชน
ทัง้ 3 รูปแบบการฝึ กและนักกีฬาระดับอาชีพสามารถรับมือกับรูปแบบการฝึ กที่แตกต่างกันได้ดีกว่า
นักกีฬาระดับเยาวชนซึ่งยืนยันได้ว่านักกีฬาที่มีระดับความสามารถที่สูงจะมีประสิทธิภาพในการ
ฝึ ก ที่ สูง ตามไปด้วย ข้อแนะน าในวิจัย ครัง้ นี ้ คื อ การฝึ ก ทัก ษะความสามารถเฉพาะทางอย่าง
เช่น การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ถ้ามีรูปแบบการฝึ กมีความหนักระดับสูงควรใช้เวลาในการ
ฝึ กให้เหมาะสมไม่นานเกิ นไปหรือมี การแบ่งเป็ นช่วงการฝึ ก (เซต) ให้เหมาะสมจึงจะสามารถ
พัฒนาทักษะได้ดีให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันจริง
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บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั เป็ นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพที่กาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ปี การศึกษา 2562 จานวน 15 คน
โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive) มีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ให้นักกี ฬ าบาสเกตบอลที ม ชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลกรุ งเทพ
จานวน 25 คนทาการทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางโดยใช้แบบทดสอบที่
ผูว้ ิจยั สร้างขึน้ มา
2. น าคะแนนความสามารถในการกระโดดยิงประตูระยะกลางมาเรียงล าดับ
คะแนนจากมากไปหาน้อยแล้วตัดล าดับ ของนักกี ฬ าที่ มี คะแนนสูงสุด 5 คนออกเหลื อนักกี ฬ า
จานวน 20 คน
3. นานักกีฬานักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาย จานวน 20 คน ทาการทดสอบความ
มั่นคงหลักของร่างกายของ Thomas Fahey, Paul Insel and Walton Roth (2009) Fit and Well
,Edition.อ้างใน ปริญญ์ พรหมม่วง (2554)
4. นาคะแนนความมั่นคงหลักของร่างกายมาเรียงลาดับคะแนนจากมากไปหา
น้อยแล้วตัดลาดับของนักกี ฬาที่มีคะแนนความมั่นคงหลักของร่างกายที่ดีท่ีสุด อีก 5 คนออกให้
เหลือนักกีฬา จานวน 15 คน
5. ดาเนินการวิจยั ตามโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิค
การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง จานวน 15 คน
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การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. โปรแกรมการฝึ ก ความมั่น คงหลัก ของร่า งกายและเทคนิ ค การกระโดดยิ ง ประตู
บาสเกตบอล
2. แบบทดสอบความมั่ น คงหลัก ของร่า งกายของ Thomas Fahey, Paul Insel and
Walton Roth (2009) Fit and Well, Edition.
3. แบบทดสอบความแม่ น ย าในการกระโดดยิ ง ประตู ร ะยะกลางที่ ผู้ วิ จัย สร้า งขึ น้
(ภาคผนวก)
ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ
การสร้างโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการกระโดดยิง
ประตูบาสเกตบอล และแบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางมีขนั้ ตอนดังนี ้
1. ศึกษารายละเอียด ข้อมูล วิธีการ ทฤษฎี และหลักการของการฝึ กความมั่นคง
หลักของร่างกาย, เทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล, แบบฝึ กยิงประตูบาสเกตบอลจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
2. ดาเนินการสร้างโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลและแบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
3. นาโปรแกรมการฝึ กและแบบทดสอบที่ผวู้ ิจยั สร้างขึน้ ไปปรึกษาประธานและ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง
4. น าโปรแกรมการฝึ ก และแบบทดสอบที่ ไ ด้ผ่ า นการปรึก ษาประธาน และ
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์แล้วไปให้ผเู้ ชี่ย วชาญ จานวน 5 คน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
ประจักษ์ ทาการตรวจสอบ ปรับปรุงและแก้ไข
5. นาโปรแกรมการฝึ กและแบบทดสอบที่ ได้รบั ค าแนะน าจากผู้เชี่ ย วชาญไป
ปรึกษาประธาน และกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ ปรับรุงแก้ไขให้เหมาะสมและ
ความถูกต้องอีกครัง้
6. นาแบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางไปทดลองใช้
(Try out) กับ นัก กี ฬ าที่ ไม่ใช่ก ลุ่ม ตัวอย่ างในการทดสอบใช้วิธี การทดสอบซ า้ ซึ่ง เว้น ระยะเวลา
ระหว่างการทดสอบครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2 ห่างกัน 1 สัปดาห์
7. น าโปรแกรมการฝึ กและแบบทดสอบที่ ไ ด้รับ การปรับ ปรุ ง และแก้ไ ขจน
เหมาะสม เพื่อนาไปใช้กบั กลุม่ ตัวอย่างที่จะทาการศึกษาต่อไป
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วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือ
1. น าการฝึ กความมั่ นคงหลั ก ของร่ า งกายและเทคนิ ค การกระโดดยิ ง ประตู
บาสเกตบอลและแบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ
(ภาคผนวก ง) จานวน 5 คน พิจารณาความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ (Face Validity)
2. การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliabillity) ของแบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดด
ยิงประตูระยะกลางโดยคานวณหาค่าสัม ประสิ ทธิ์ ของคะแนนการทดสอบ ครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่ 2
จานวน 15 คนจากสูตรการหาค่านาแบบทดสอบไปทดลองใช้ (Try out) กับนักกีฬ าที่ ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ในการทดสอบใช้วิธีการทดสอบซา้ ซึ่งเว้นระยะเวลาระหว่างการทดสอบครัง้ ที่ 1 กับครัง้ ที่
2 ห่างกัน 1 สัปดาห์ จากสูตรการหาค่าสัม ประสิทธิ์ ส หสัม พันธ์ของเพี ยร์สัน (Pearson Product
Moment Correlation Coefficient) ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. นาหนังสือขอความร่วมมื อจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอ
ความอนุเคราะห์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจยั คัดเลือกเป็ นกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์
และขอความร่วมมือในการทาวิจยั
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นัดหมายวัน เวลาในการเก็บรวมรวมข้อมูล
3. ก่อนทาการทดสอบและการฝึ ก ผูว้ ิจยั จะชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ ยวกับการทดสอบและ
การฝึ กให้กับผูช้ ่วยผูว้ ิจัย และกลุ่มตัวอย่างให้เข้าใจถึงรายละเอียดต่างๆ ในวิธีการทดสอบและ
วิธีการฝึ กให้มีความเข้าใจตรงกันและถูกต้อง
4. ให้กลุ่มตัวอย่างดาเนินการทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
และทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายก่อนการทดลอง (Pre-test) เพื่อเป็ นข้อมูลในการทดลอง
5.กลุ่มทดลองทาการฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิค
การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
6.ระยะเวลาที่ ทาการฝึ กรวมทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563
โดยฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กการยิงประตูระยะกลาง สัปดาห์ละ 5 วัน คือ จันทร์ – ศุกร์ ใช้เวลา
60 นาทีและฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย สัปดาห์ละ 3 วัน คือ จันทร์ พุธ
ศุกร์ ใช้เวลา 20 – 30 นาที ในช่วงเวลา 18.30 น. – 20.00 น.
7. ทาการทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง หลังการฝึ กในสัปดาห์
ที่ 2, 4, 6 และ 8
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การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยนาคะแนนความมั่นคงหลักของ
ร่างกายและคะแนนความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางในกีฬาบาสเกตบอลที่ได้จาก
การฝึ กมาวิเคราะห์ดงั นี ้
1.หาค่ า เฉลี่ ย (Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของ
คะแนนความมั่นคงหลักของร่างกายและคะแนนความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
2.หาค่าความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความมั่นคงหลักของร่างกายและค่าเฉลี่ยในความ
แม่นย าในการกระโดดยิ งประตูระยะกลาง ก่ อนการฝึ ก หลัง สัป ดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซา้ (One – way repeated measure Analysis of Variance)
3.การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยา
ในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของกลุ่มตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6
และ 8 โดยใช้ Fisher's Least Significant Difference (LSD)
4.หาความสัม พันธ์ระหว่างความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการ
กระโดดยิงประตูระยะกลาง หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 โดยใช้สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
5.กาหนดความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึก ษาวิ จัย ผลของการฝึ ก ความมั่น คงหลัก ของร่า งกายและเทคนิ ค การยิ ง ประตู
บาสเกตบอลที่มีผลต่อความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
ชาย ผูว้ ิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการแปลผลความหมายของผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์และตัวแปรต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังต่อไปนี ้
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดสัญลักษณ์เป็ นตัวอักษรเพื่อใช้ในการคานวณ ดังนี ้
N
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
x
แทน คะแนนเฉลี่ย
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
r
แทน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
F
แทน ค่าสถิตทิ ่ีใช้ในการพิจารณาใน F- distribution
P
แทน ความน่าจะเป็ นเพื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ผทู้ ดสอบกาหนด
SS
แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกกาลังสอง
DF
แทน ชัน้ ความเป็ นอิสระ
MS
แทน ค่าความแปรปรวน
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิจยั กึ่งทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึ กความ
มั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอลที่มีผลต่อความแม่นยาในการกระโดด
ยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการนาเสนอข้อมูล
และการแปลความหมายการวิเคราะห์ขอ้ มูล ออกเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ค่าเฉลี่ย(MEAN)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
ของการทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
ของนักกีฬาบาสเกตบอลชายของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2,4,6 และ 8
ตอนที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซา้ (One – way analysis of
variance with repeated measure) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความมั่น คง
หลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย
ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
ตอนที่ 3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความมั่นคงหลักของร่างกายกับ ความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาเสนอดังตารางต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ค่าเฉลี่ ย (MEAN) และส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard deviation)ของ
ความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกี ฬ า
บาสเกตบอลชายของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard diviation) ของความมั่นคงหลัก
ของร่างกายของกลุม่ ตัวอย่างก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
การทดสอบ

กลุ่มทดลอง(N =15)
S.D.
x

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2

0.99
1.50

0.34
0.50

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4

1.69

0.42

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6

1.93

0.34

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

2.16

0.39
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จากตาราง 2 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยของความมั่นคงหลักของร่างกาย เมื่อได้รบั การฝึ กตาม
โปรแกรมความมั่น คงหลักของร่างกายมี ความแข็งแรงเพิ่ม ขึน้ โดยก่อนการฝึ กและหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 2 ,4, 6 และ 8 ได้แก่ 0.99, 1.50, 1.69, 1.93 และ 2.16 วินาที ตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ได้แก่ 0.34, 0.50, 042, 0.34 และ 0.39 ตามลาดับ
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
กลุม่ ทดลอง(N =15)
การทดสอบ

x

S.D.

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2

7.20
10.73

2.11
2.28

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4

11.60

1.72

หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

12.93
14.27

1.75
2.34

จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนของความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
มีพฒ
ั นาการความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางเพิ่มขึน้ โดยก่อนการฝึ กและหลังการ
ฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ได้แก่ 7.20, 10.73, 11.60, 12.93 และ 14.27 คะแนนตามลาดับ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้แก่ 2.11, 2.28, 1.72, 1.75 และ 2.34 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดี ย วแบบวัด ซ ้า (One – way analysis of
variance with repeated measure) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความมั่นคง
หลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย
ของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
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ตาราง 4 ค่าความแปรปรวนของความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางของกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
แหล่งความแปรปรวน
ความมั่นคงหลักของร่างกาย
เวลาในการวัด
ความคลาดเคลือ่ น
ความแม่นยาในการกระโดด
ยิงประตูระยะกลาง
เวลาในการวัด
ความคลาดเคลือ่ น

SS

df

MS

F

p

11.860
6.785

4.00
56.00

2.96
0.121

24.470

0.00*

430.187
203.013

4.00
56.00

107.54
3.625

29.666

0.00*

จากตาราง 4 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยเวลาของการทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายและ
ความแม่น ยาในการกระโดดยิ ง ประตูระยะกลาง หลัง สัป ดาห์ท่ี 8 มี ค วามแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
ตาราง 5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องความมั่นคงหลักของร่างกายของกลุม่ ตัวอย่าง
ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 โดยใช้วิธี Fisher’s LSD
ก่อนการฝึ ก
การทดสอบ

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

x

0.99

0.99
1.50
1.69
1.93
2.16

-

หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4
1.50
1.69
-.509*
-

-.701*
-.192
-

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 6
1.93

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8
2.16

-.935*
-.427*
-.235*
-

-1.165*
-.656*
-.464*
-.229
-

*P<.05

จากตาราง 5 แสดงว่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความมั่นคงหลักของร่างกาย ก่อนการ
ฝึ ก หลัง การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 มี ค วามมั่น คงหลัก ของร่า งกายแตกต่ า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
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- ผลการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย ก่อนการฝึ ก กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6
และ 8 ความมั่นคงหลักของร่างกายเพิ่มขึน้ ทุกๆ 2 สัปดาห์ ผลการทดสอบค่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
- ผลการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี
6 และ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
- ผลการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี
6 และ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
- ผลการฝึ กความมั่นคงหลักของร่า งกาย หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับหลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 6 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคูข่ องความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของ
กลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก ภายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 โดยใช้วิธี Fisher’s LSD
ก่อนการฝึ ก
การทดสอบ

ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 2
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 4
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 6
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 8

x

7.20

7.20
10.73
11.60
12.93
14.27

-

หลังการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 2 สัปดาห์ที่ 4
10.73
11.60

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 6
12.93

หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 8
14.27

-3.53*

-4.40*

-5.73*

-7.06*

-

-.867

-2.20*

-3.53*

-

-1.33

-2.66*

-

-1.33*

-

*P<.05

จากตาราง 6 แสดงว่าความแตกต่างค่าเฉลี่ยของความแม่นยาในการกระโดดยิงประตู
ระยะกลางก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 มีความแม่นยาในการกระโดดยิงประตู
ระยะกลางแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
- ผลการฝึ กความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง ก่อนการฝึ กกับหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางเพิ่มขึน้ ทุกๆ 2 สัปดาห์
ผลการทดสอบค่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
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- ผลการฝึ กความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับ
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
- ผลการฝึ กความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 กับ
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
- ผลการฝึ กความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 กับ
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
- ผลการฝึ กความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับ
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 ไม่แตกต่างกัน
ตอนที่ 3 วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของความมั่นคงหลักของร่างกายกับความแม่นยาใน
การกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
ตาราง 7 ค่าความสัมพันธ์ของความมั่นคงหลักของร่างกายกับเทคนิคการยิงประตูท่ีมีตอ่ ความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
ตัวแปร
ค่าความสัมพันธ์ของความมั่นคงหลักของร่างกายกับ
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
0.02

จากตาราง 7 แสดงว่า ความมั่นคงหลักของร่างกายกับความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางไม่ความสัมพันธ์กนั โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เท่ากับ 0.02
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ความมั่นคงหลักของร่างกาย
2.5
2.16
1.93

2
1.69
1.5

วินาที

1.5
0.99
1

0.5

0
ก่อนการฝึก

หลังสัปดาห์ท่ี 2

หลังสัปดาห์ท่ี 4

หลังสัปดาห์ท่ี 6

หลังสัปดาห์ท่ี 8

ภาพประกอบ 10 แสดงพัฒนาการความมั่นคงหลักของร่างกาย
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
16

14.27
12.93

14
11.6

คะแนน

12

10.73

10

8

7.2

6
4
2
0
ก่อนการฝึก

หลังสัปดาห์ท่ี 2

หลังสัปดาห์ท่ี 4

หลังสัปดาห์ท่ี 6

หลังสัปดาห์ท่ี 8

ภาพประกอบ 11 แสดงพัฒนาการความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
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ความสัมพันธ์ของความมั่นคงหลักของร่างกาย
กับความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
16

14.27
12.93

14
10.73

12

11.6

10
8

7.2

6
4
2

1.5

1.69

1.93

2.16

0.99
ก่อนการฝึก

หลังสัปดาห์ท่ี 2

หลังสัปดาห์ท่ี 4

หลังสัปดาห์ท่ี 6

หลังสัปดาห์ท่ี 8

0
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง

ความมั่นคงหลักของร่างกาย

ภาพประกอบ 12 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงหลักของร่างกายกับความแม่นยาในการ
กระโดดยิงประตูระยะกลาง

69

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สังเขป ความมุ่งหมาย สมมุตฐิ าน และวิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั นี เ้ ป็ นวิจยั กึ่งทดลอง โดยใช้แบบแผนกลุ่มเดียววัดซา้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลการฝึ ก ความมั่น คงหลักของร่า งกายและเทคนิ ค การยิ ง ประตูมี ผ ลต่อ ความแม่น ย าในการ
กระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ นักกีฬา
บาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จานวน 15 คน ได้มาจากวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูว้ ิจยั ได้ออกแบบโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของ
ร่างกายและเทคนิคการกระโดดยิงประตูระยะกลางซึ่งใช้เวลาทดลองทัง้ สิ น้ 8 สัปดาห์ แบ่งการ
ทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางเป็ น
5 ระยะ ได้แก่ ก่อนการทดลอง หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, สัปดาห์ท่ี 4, สัปดาห์ท่ี 6 และสัปดาห์ท่ี 8
สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย วแบบวัด ซ า้ การทดสอบรายคู่ (โดยวิธี Fisher’s LSD) และค่า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ในส่วนผลการวิจยั มีรายละเอียดการนาเสนอดังต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
เพื่ อศึกษาผลการฝึ ก เปรียบเที ยบ และหาความสัม พันธ์ของความมั่นคงหลักของ
ร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
สมมุตฐิ านของในการวิจัย
1. โปรแกรมความมั่ นคงหลั ก ของร่ า งกายและเทคนิ ค การกระโดดยิ ง ประตู
บาสเกตบอลส่งผลต่อมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิง ประตูระยะกลาง
ของนักกีฬาบาสเกตบอล
2. ความมั่นคงหลักของร่างกายมีความสัมพันธ์กับ ความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
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วิธีดาเนินการวิจัย
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ นักกี ฬาบาสเกตบอลชาย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลกรุ ง เทพ จ านวน 15 คน ได้ม าจากวิ ธี ก ารเลื อ กแบบเจาะจง (Purposive
sampling)
การจัดกระทาข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้อ อกแบบโปรแกรมการฝึ กความมั่น คงหลักของร่างกายและเทคนิ ค การ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลซึ่งใช้เวลาทดลองทั้งสิ น้ 8 สัปดาห์โดยมี การฝึ กความมั่นคงของ
ร่างกาย สัปดาห์ละ 3 วัน (จันทร์ พุธ ศุกร์) และการฝึ กกระโดดยิงประตูระยะกลาง สัปดาห์ละ
5 วัน (จันทร์ ถึง ศุกร์) ทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางเป็ น 5 ระยะ ได้แก่ ก่อนการทดลอง และหลักการฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ8
สถิ ติ ท่ี ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อ มูล ได้แ ก่ ค่า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การวิ เคราะห์ค วาม
แปรปรวนทางเดี ย วแบบวัด ซ า้ การทดสอบรายคู่ (โดยวิธี Fisher’s LSD) และค่า สัม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยาในการกระโดดยิงประตู
ระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลจากการใช้โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและ
เทคนิ ค การกระโดดยิ ง ประตูบ าสเกตบอล เมื่ อ พิ จ ารณาความมั่น คงหลัก ของร่างกาย พบว่า
ค่าเฉลี่ยของความมั่นคงหลักของร่างกายมีความแข็งแรงเพิ่มขึน้ ทุก 2 สัปดาห์ ก่อนการฝึ กและหลัง
การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 คื อ 0.99, 1.50, 1.69, 1.93 และ 2.16 วิ น าที ต ามล าดับ ส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34, 0.50, 042, 0.34 และ 0.39 ตามลาดับ ส่วนค่าเฉลี่ยคะแนนของความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางมีพฒ
ั นาการความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะ
กลางเพิ่มขึน้ ทุก 2 สัปดาห์ ก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 คือ 7.20, 10.73,
11.60, 12.93 และ 14.27 คะแนนตามลาดับ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.11, 2.28, 1.72, 1.75 และ
2.34 ตามลาดับ ส่วนความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง พบว่า เมื่อใช้โปรแกรมการ
ฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 มีคา่ มากที่สดุ ( X = 14.27, SD = 2.34) รองลงมาคือ สัปดาห์ท่ี 6 ( X =12.93, SD
= 1.75), สัปดาห์ท่ี 4( X =11.60, SD = 1.72), สัปดาห์ท่ี 2 ( X =10.73, SD = 2.28) และก่อนใช้
โปรแกรมการฝึ ก ( X = 7.20, SD = 2.11) ตามลาดับ
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2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของความมั่นคงหลักของร่างกายและความแม่นยา
ในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล สรุปได้ดงั นี ้
2.1 ผลการเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของความมั่น คงหลัก ของร่า งกาย พบว่า
แตกต่างกันกันอย่างมีนยั สาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อนามาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ความ
มั่นคงหลักของร่างกาย ก่อนการฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 แตกต่างกันทุกคูอ่ ย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 และ 8 แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4
ไม่แตกต่างกัน หลัง การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 4 กับ หลังการฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 6 และ 8 แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 ไม่แตกต่างกัน
2.2 ผลการเปรีย บเที ย บความแม่ น ย าในการกระโดดยิ ง ประตูระยะกลาง พบว่า
แตกต่างกันอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ 0.05 เมื่ อนามาเปรียบเที ยบรายคู่ พบว่า ความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง ก่อนการฝึ กกับ หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8
แตกต่างกัน ทุกคู่อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2
กับ หลังการฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 4 ไม่แ ตกต่างกัน หลัง การฝึ กสัป ดาห์ท่ี 4 กับ หลัง การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 8
แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ 0.05 แต่หลังการฝึ กสัป ดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 6 ไม่แตกต่างกัน หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 6 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับ 4 และหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 กับ 6
ไม่แตกต่างกัน
3. ผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความมั่นคงหลักของร่างกายกับความแม่นยาในการ
กระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล พบว่า ไม่สมั พันธ์กัน โดยมี ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั เท่ากับ 0.02
อภิปรายผลการวิจัย
1. ความมั่นคงหลักของร่างกาย ภายหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ พบว่า ความมั่นคงหลักของ
ร่างกายของนักกี ฬ าบาสเกตบอลมี พัฒ นาการเพิ่มขึน้ ในทุกๆ 2 สัปดาห์ เมื่อนามาเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่า เฉลี่ ย ความมั่น คงหลัก ของร่า งกาย พบว่า มี ค วามแตกต่า งกัน อย่ า งมี
นัยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนามาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ก่อนการฝึ กกับหลังการฝึ ก
สัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 แตกต่างกัน ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี ้ คือ กลุ่มตัวอย่างเริ่มกลับมาทาการ
ทดสอบหลังจากหยุดการฝึ กซ้อมเป็ นระยะเวลา 3 เดือนจากสถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดโคโรนา
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(Covid-19) จึงทาให้ผลการทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกาย ก่อนการฝึ กมีคา่ คะแนนต่ามาก
อาจเกิดจากกลุ่มตัวอย่างขาดการออกกาลังกายเพื่อรักษาสมรรถภาพทางกายไว้เมื่อเริ่มโปรแกรม
การฝึ กใหม่กลุ่มตัวอย่างได้มีการฝึ กซ้อมตามโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและ
เทคนิคการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ผลการทดสอบค่าคะแนนความมั่นคงหลักของร่างกาย
หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เพราะกลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักกีฬาเคยทาการทดลองและ
ฝึ กตามโปรแกรมฯมาแล้วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ก่อนสถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) จะเกิดขึน้
เมื่อกลับมาเข้าโปรแกรมการฝึ กใหม่ กลุ่มตัวอย่างปรับตัวและคุน้ เคยกับการฝึ กอย่างดีสามารถ
ปฎิบตั ิได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามโปรแกรมที่กาหนดได้อย่างดีจึงทาให้มีค่า
คะแนนการทดสอบหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 ดีขึน้ อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องเจริญ กระบวนรัตน์
(2544) ได้ก ล่ า วว่า หลัก การฝึ ก ความแข็ ง แรงของกล้า มเนื ้อ ที่ เน้น เรื่ อ งความหนัก ของการฝึ ก
(Intensity) ปริมาณการฝึ ก (Volume) และระยะฟื ้ นตัวจากการฝึ ก (Recovery) อีกทัง้ ท่าออกกาลัง
กายที่ใช้นา้ หนักตัวเป็ นแรงต้านมีการจัดวางชุดการออกกาลังกายอย่างเหมาะสมกับการวิจยั ซึ่ง
เป็ นท่ า ที่ ไ ม่ ใ ช้ก ล้ า มเนื ้อ มั ด เดิ ม ติ ด ต่ อ กั น เช่ น Elbow plank, Side plank, Crunch, Bicycle
Crunch และ Flutter Kick เป็ นต้นในช่วงการฝึ กสัปดาห์ท่ี 1 – 4 ทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ แกนกลางลาตัวอย่างชัดเจนซึ่ง สอดคล้องกับวิวกิ๊น (Wilkins, 1995) ที่อธิบายว่า การ
ออกกาลังกายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหลักของร่างกายจาเป็ น อย่างยิ่งกับการถ่ายนา้ หนักตัวให้
เหมาะสมควบคูก่ ับการทางานของกระดูกสันหลัง กระดูกเชิงกรานและกล้ามเนือ้ แกนกลางที่เป็ น
กลุ่มของกล้ามเนือ้ ลาตัว ซึ่งล้อมรอบกระดูกสันหลังและอวัยวะภายในช่องท้องโดยปั จจัยหลักที่มี
ผลต่อการพัฒนาความมั่นคงหลักของร่างกาย ได้แก่ แรงโน้มถ่วง การสมดุลของร่างกาย การทรง
ตัว จานวนครัง้ การทาซา้ และแรงต้าน ซึ่งเป็ นความซับซ้อนของท่าทางที่มีทงั้ การเคลื่อนไหวแบบ
อยู่กับที่และแบบเคลื่อนที่ ส่วนการทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกาย หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2
กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 ไม่แตกต่างกันเพราะโปรแกรมการฝึ กช่วงสัปดาห์ท่ี 3 และสัปดาห์ท่ี 4
เป็ นโปรแกรมการฝึ กเดิมเช่นเดียวกับโปรแกรมการฝึ กสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 2 รูปแบบการฝึ ก
และจ านวนท่าการฝึ ก ความหนักและปริม าณของการฝึ กเท่าเดิม จึงท าให้ค่าคะแนนของการ
ทดสอบมีค่าที่สงู ขึน้ เมื่อนามาทดสอบทางสถิติมีคา่ คะแนนไม่มากพอจึงมีผลให้ไม่แตกต่างกันซึ่ง
สอดคล้อง อนุสรณ์ ฟูเฟื่ อง (2551) ได้กล่าวว่า การฝึ กพัฒ นาความสามารถที่ เกิ ดจากแรงต้าน
ขึน้ อยู่กบั องค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ ความหนักของการฝึ ก ปริมาณการฝึ กและกล้ามเนือ้ ที่ทางาน
เป็ นต้น ผลการทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 6 มีค่าคะแนนการทดสอบแตกต่างกันเพราะโปรแกรมการฝึ กดังกล่าวมีการเปลี่ยนความหนัก
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ของการฝึ กและปริมาณการฝึ กเพิ่มขึน้ เช่น มีการเพิ่มจานวนท่าออกกาลังกายที่มากขึน้ และเพิ่ม
เวลาในการฝึ กเป็ น 30 นาที เป็ นต้น ตามหลักของการเพิ่มงานในการฝึ กเพื่อพัฒนาความแข็งแรง
ของกล้ามเนือ้ ซึ่งสอดคล้องกับเจริญ กระบวนรัตน์ (2544) ได้กล่าวว่า การฝึ กจะต้องใช้หลักการ
ปรับ ความเพิ่ ม หนัก (Overload Principle) เป็ นระยะๆเพื่ อให้ร่างกายมี ก ารพัฒ นาปรับ ตัวดีขึน้
ความหนักที่จะปรับเพิ่มขึน้ นัน้ ควรคานึงด้วยว่าจะเพิ่มสักเท่าใดและจะเพิ่มขึน้ อีกเมื่อใดรวมทัง้ การ
ฝึ ก วัน ละกี่ ช่ ัวโมงและสัป ดาห์ล ะกี่ ค รัง้ หลัง การฝึ กสัป ดาห์ท่ี 6 กับ หลัง การฝึ กสัป ดาห์ท่ี 8 ค่า
คะแนนการทดสอบไม่แตกต่า งกัน เพราะโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายในช่วง
สัปดาห์ท่ี 7 – 8 คือเป็ นโปรแกรมการฝึ กชุดเดียวกับสัปดาห์ท่ี 5 – 6 ที่มีความหนักของการฝึ กและ
ปริม าณการฝึ ก เท่ า เดิ ม ท าให้ก ลุ่ม ตัว อย่ า งเริ่ม คุ้น เคยรู ป แบบการฝึ ก มากขึ น้ สอดคล้อ งกั บ
ราตรี คาทะ (2561) ได้กล่าวว่า ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ หน้าท้องและกล้ามเนือ้ ด้านข้างลาตัวจะ
ท างานไม่ แ ตกต่างกัน ไม่ ว่า การฝึ ก นั้น จะมี ค วามแข็ ง แรงมากหรือ น้อ ยก็ ต ามเพราะเมื่ อ กลุ่ม
กล้ามเนือ้ แกนกลางทางานไม่แตกต่างกันอาจเป็ นผลให้ความแข็งแรงไม่แตกต่างกันด้วย
2. ความแม่นยาในการการกระโดดยิงประตูระยะกลาง ภายหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ พบว่า
ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลมีพฒ
ั นาการเพิ่มขึน้ ใน
ทุกๆ 2 สัปดาห์ เมื่อนามาเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลาง พบว่า ก่อนการฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2, 4, 6 และ 8 แตกต่างกันด้วยเหตุผล
ดังต่อไปนี ้ คือ กลุ่ม ตัวอย่างเริ่ม กลับมาทาการทดสอบหลังจากหยุดการฝึ กซ้อมเป็ นระยะเวลา
3 เดือนจากสถานการณ์โรคระบาดไข้หวัดโคโรนา (Covid – 19) จึงทาให้ผลการทดสอบความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง ก่อนการฝึ กมีคา่ คะแนนต่ามาก เมื่อเริ่มโปรแกรมการฝึ ก
ใหม่กลุ่มตัวอย่างได้มีการฝึ กซ้อมตามโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิค
การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ค่าคะแนนหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 สูงขึน้ อย่างเห็นได้ชดั เพราะ
กลุ่ ม ตัว อย่ า งได้เ คยท าการทดลองและฝึ ก ตามโปรแกรมฯไปแล้ว เป็ นเวลา 2 สัป ดาห์ก่ อ น
สถานการณ์โรคระบาด (Covid – 19) จะเกิดขึน้ เมื่อกลับมาเข้าโปรแกรมการฝึ กใหม่ กลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีทกั ษะต่างๆที่ใช้ในการเล่นบาสเกตบอลดีอยู่ แล้ว โดยเฉพาะทักษะ
การยิ ง ประตูซ่ึง ทัก ษะการยิ ง ประตูดี อ ยู่แ ล้วจึง ท าให้มี ก ารพัฒ นาเทคนิ ค การยิ ง ประตูในช่ว ง
2 สัปดาห์แรกมีการพัฒ นาอย่างเห็นได้ชัดประกอบกับมีการจัดรู ปแบบการฝึ กกระโดดยิงประตู
ระยะกลางที่เน้นเรื่อง เทคนิคการยิงประตู ได้แก่ ท่าทางการยิงประตู ท่ีถกู ต้อง การใช้สายตาเล็งที่
ห่วงประตู การวางเท้านาและเท้าตามในการยิงประตู การจับบอลและการสะบัดข้อมือขณะปล่อย
บอล เป็ นต้น ซึ่ง สอดคล้องกับ เจฟฟ์ เฮ็ ฟ เนอร์ (Haefner, 2010) ที่ อธิ บายเทคนิคการยิงประตู
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บาสเกตบอล ทัง้ หมด 7 ข้อ ประกอบด้วย การเล็งที่ห่วงประตู ท่าทางการยืนยิงประตู การจับลูก
บอลที่ถูกต้อง การปล่อยบอล การมั่นคงในการยิงประตู การสะบัดข้อมือ การผ่อนคลายร่างกาย
เป็ นต้น อีกทัง้ กลุ่มตัวอย่างมีการฝึ กและปรับปรุงท่าทางการยิงประตูบาสเกตบอลสม่าเสมอและมี
ปริมาณการกระโดดยิงประตูระยะกลางตามโปรแกรมการฝึ กมีจานวนมากถึง 1,000 ลูกต่อ 1 วัน
ช่วงหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 ค่าคะแนนการทดสอบสูงขึน้ แต่ไม่แตกต่าง
กันอาจเป็ นเพราะโปรแกรมการฝึ กความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางยังเป็ นโปรแกรม
การฝึ กแบบเดิมที่ให้ความสาคัญกับเรื่องเทคนิคการกระโดดยิงประตูระยะกลางเป็ นหลักและไม่ได้
เปลี่ยนแปลงทัง้ ความหนักและปริมาณการฝึ กคือยังคงใช้โปรแกรมการฝึ กเทคนิคการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางเหมือนกับสัปดาห์ท่ี 1 และสัปดาห์ท่ี 2 ส่วนในช่วงหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 กับหลัง
การฝึ ก สัป ดาห์ท่ี 6 ค่ า คะแนนความแม่ น ย าในการกระโดดยิ ง ประตู ร ะยะกลางเมื่ อ น ามา
เปรียบเที ยบแล้วพบว่าไม่แตกต่างกันเพราะโปรแกรมการฝึ กเทคนิคการกระโดดยิงประตูระยะ
กลางที่ผูว้ ิจยั จัดทาโปรแกรมการฝึ กแบ่งออกเป็ น 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมการฝึ กที่ 1 .ใช้สาหรับ
การฝึ กในช่ ว งสั ป ดาห์ท่ี 1 – 4 และโปรแกรมการฝึ กที่ 2 ใช้ส าหรับ การฝึ กสั ป ดาห์ท่ี 5 – 8
เพราะฉะนั้นในการฝึ กช่วงสัปดาห์ท่ี 5 และ 6 กลุ่ม ตัวอย่างเริ่ม มี การฝึ กเทคนิคการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางโดยใช้โปรแกรมที่ เปลี่ยนแปลงซึ่งมี การปรับเปลี่ยนรู ปแบบการฝึ กกระโดดยิง
ประตูระยะกลางที่มีการเพิ่มความหนักของการฝึ กซ้อมและความซับซ้อน เพิ่มทักษะต่างๆในการ
ฝึ กให้เหมือนการแข่งขันจริง เช่น ทักษะการรับ – ส่งลูกบอล, การเลีย้ งบอล, การเพิ่มความเร็วใน
การอ้อมสิ่งกีดขวางเพื่อจุดประสงค์ในการกระโดดยิงประตูระยะกลางโดยใช้เวลาในการฝึ กซ้อม
เท่าเดิมซึ่งมีผลต่อปริมาณการยิงประตูบาสเกตบอลทาให้ปริมาณการยิงประตูลดลงในระยะเวลา
การฝึ กเท่าเดิม ซึ่งสอดคล้องกับ เจริญ กระบวนรัตน์ (2544) ที่กล่าวว่า การฝึ กกี ฬาแต่ละประเภท
จาเป็ นต้องฝึ กทักษะควบคู่กัน ท่าทางการเคลื่ อนไหวต้องให้เหมื อนกับสภาพจริงของกี ฬ านัน้ ๆ
ขณะเดี ย วกัน จะต้อ งไม่ ท าการฝึ ก ทัก ษะประเภทอื่ น เพราะอาจท าให้เกิ ด ความสับ สนขึ น้ ได้
โดยเฉพาะนักกีฬาที่ขาดประสบการณ์ ความชานาญหรือนักกีฬาที่เริ่มฝึ กใหม่ และยังสอดคล้อง
กับ กูเซปเป้แ ละคณะ (Marcolin Giuseppe และคนอื่ น ๆ, 2018) ที่ ท าการเปรีย บเที ย บความ
แตกต่างของรูปแบบการฝึ กกีฬาบาสเกตบอลที่มีความหนักแตกต่างกันซึ่งมีผลต่อความแม่นยาใน
การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล พบว่า ความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลจะ
ลดลงเมื่อมีการเพิ่มความหนักของรูปแบบการฝึ กกีฬาบาสเกตบอล ส่วนในช่วงหลังการฝึ กสัปดาห์
ที่ 6 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 8 ค่าคะแนนการทดสอบแตกต่างกันเพราะโปรแกรมการฝึ กความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางเป็ นชุดการฝึ กเดียวกับชุดการฝึ กในสัปดาห์ท่ี 5 – 6 ที่
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เน้ น เรื่ อ งการฝึ กซ้อ มเทคนิ ค การกระโดดยิ ง ประตู ร ะยะกลางที่ เ หมื อ นการแข่ ง ขั น จริ ง ซึ่ ง
ประกอบด้วย การรับ – ส่งลูกบอล การเลีย้ งบอลและการอ้อมสิ่งกีดขวาง เป็ นต้น กลุ่มตัวอย่างได้
ใช้โปรแกรมการฝึ กเทคนิคการกระโดดยิงประตูระยะกลางมาแล้ว 2 สัปดาห์จึงเกิดความคุน้ เคย
และมีความชานาญกับรูปแบบการฝึ กดังกล่าวมากขึน้ ทาให้การฝึ กซ้อมการกระโดดยิงประตูระยะ
กลางมีประสิทธิภาพมากขึน้ อย่างเห็นได้ชดั คือกลุ่มตัวอย่างมีความปริมาณการยิงประตูท่ีมากขึน้
การเลีย้ งบอลที่ดีขึน้ และมีความเร็วที่เพิ่ม ขึน้ ในการฝึ กซ้อม ซึ่งสอดคล้องกับ คุซสัน (Knudson,
1993) ที่กล่าวว่า ต้องมีการฝึ กฝนทักษะการยิงประตูมากขึน้ และทาซา้ ๆ โดยให้เริ่มฝึ กช้าๆควบคู่
กับการใช้เทคนิคและจับจังหวะในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลที่ถกู ต้องจะทาให้กล้ามเนือ้ มี
การจดจ าแรงส าหรับการกระโดดยิง ประตูบ าสเกตบอลเมื่ อกล้ามเนื อ้ มี การจดจ าแรงที่ ใช้แล้ว
นักกีฬาก็จะมีความมั่นใจในทุกจังหวะของการกระโดดยิงประตูและยังสามารถฝึ กฝนทักษะการยิง
ประตูในจังหวะที่มีความยากมากขึน้ กว่าเดิมเพื่อเพิ่มรู ปแบบในการยิงประตูท่ีมีประสิทธิ ภาพที่
สูงขึน้ และท่าทางการยิงประตูในทิศทางต่างๆ ซึ่งเป็ นทักษะที่สงู ขึน้
3. ความสัม พันธ์ของความมั่นคงหลักของร่างกายกับ ความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอลชายที่เกิดจากการใช้โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลัก
ของร่างกายและเทคนิคการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ซึ่งผลการวิจัย พบว่า ไม่สัม พันธ์กัน
เพราะนักกีฬาซึ่งเป็ นกลุ่มตัวอย่างหลังจากได้รบั การฝึ กตามโปรแกรมความมั่นคงหลักของร่างกาย
และเทคนิคการกระโดดยิงประตูระยะกลาง ทัง้ สิน้ 8 สัปดาห์แล้ว นักกีฬามีความสามารถยิงประตู
ในระยะกลางเพิ่ม ขึน้ ทุกคนซึ่งเป็ นผลจากการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและการฝึ กซ้อม
เทคนิคการกระโดดยิงประตูระยะกลางสม่าเสมอ แต่การเพิ่มขึน้ ของความมั่นคงหลักของร่างกาย
กับความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางไม่มีความสัมพันธ์กนั สามารถอธบายได้วา่ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความมั่นคงหลักของร่างกายสูงมีความแม่นยาในการยิงประตูระยะกลางต่า ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มี ความมั่นคงหลักของร่างกายต่าหรือปานกลาง มีความแม่นยาในการยิงประตูระยะ
กลางสูง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่นามาวิเคราะห์ในการวิจยั พบว่า มีนักกีฬาที่มีความมั่นคง
หลักของร่างกายสูงแต่ความแม่นยาในการยิงประตูระยะกลางต่าและนักกีฬาที่มีความมั่นคงหลัก
ของร่างกายปานกลางหรือต่ากลับมีความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางสูง แต่ไม่ได้
หมายความว่า ความมั่นคงหลักของร่างกายไม่ช่วยเสริม ให้เกิ ดความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูบาสเกตบอลแต่ความมั่นคงหลักของร่างกายเป็ นองค์ประกอบหนึ่งของความสามารถในการ
กระโดดซึ่งมีผลต่อความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลจากการที่เพิ่มความแข็งแรง
ในส่วนของกล้ามเนือ้ หน้าท้อง กล้ามเนือ้ ข้างลาตัวและกล้ามเนือ้ ส่วนหลังควบคูก่ ับการฝึ กทักษะ
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การยิงประตูเป็ นประจาและสม่ าเสมอ การฝึ กซ้อมยิงประตูในปริมาณที่มาก, เวลาการฝึ กซ้อม,
การปรับปรุ ง ทัก ษะการยิง ประตูและท่าทางการยิ งประตูส ม่ าเสมอจึงสามารถทาให้เกิ ด ความ
แม่นยาในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลอย่างมีประสิทธิภาพได้ สอดคล้องกับ แสตนฟอร์ด
(Skip Allen และคนอื่น ๆ, 2002) ได้กล่าวว่า การทาให้ลาตัวแข็งแรงจะทาให้ร่างกายพัฒ นาใน
ส่วนของการควบคุมสมดุลและความแข็งแรงของร่างกายเพื่อจะได้ส่งผลต่างๆ ไปยังร่างกายและ
เป็ นฐานที่ม่ นั คงในส่วนของหัวไหล่ แขนและขาซึ่งมีกล้ามเนือ้ ที่มีการเชื่อมโยงกับกระดูกสันหลัง
และสะโพก เมื่ อมี ความมั่นคงจะทาให้การทางานของร่างกายจะมีประสิทธิ ภ าพเพิ่ม มากขึน้ ผู้
ฝึ กสอนต้องให้ความสาคัญในเรื่องเทคนิคการยิงประตูและปริมาณการฝึ กทักษะการยิงประตู ซึ่ง
สอดคล้องกับ โอคาซากิและคณะ (Okazaki Victor H. A. et al, 2015)ที่กล่าวว่า สิ่งสาคัญในการ
กระโดดยิงประตูบาสเกตบอลนัน้ ร่างกายต้องผ่อนคลาย ไม่เกร็ง เมื่อใดที่มีการยิงประตูก็ทาให้
การยิงประตูแม่นยาและประสิทธิภาพขึน้ รวมไปถึงความสามารถด้านอื่นๆ ของกีฬาบาสเกตบอล
ด้วย อีกทัง้ ความสมดุลของร่างกายที่ดีจะมีส่วนช่วยให้ควบคุมการยิงประตูได้ดีขึน้ และต้องมีการ
รักษาท่าทางที่ถกู ต้องอย่างเป็ นธรรมชาติเมื่อร่างกายมีการผ่อนคลาย การงอเข่าเล็กน้อยและถ่าย
นา้ หนักลงปลายเท้าไม่ใช่สน้ เท้าจะช่วยรักษาสมดุลของร่างกายให้ดีเมื่อทาการกระโดดยิงประตู
สิ่งเหล่านีจ้ ะช่วยให้ความสัมพันธ์ในการยิงประตูท่ีดีขนึ ้ และมีความพร้อมกับการกระโดดยิงประตู
บาสเกตบอลในครัง้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางของนักกีฬาบาสเกตบอล
นัน้ สามารถใช้โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
ได้แต่ในการพัฒ นาความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลางควรมี การศึกษากลไลการ
เคลื่อนไหวทัง้ เรื่องคิเนติกส์และคิเนเมตริกเพิ่มเติม และควรออกแบบโปรแกรมการฝึ ก ความมั่นคง
หลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอลให้เป็ นไปตามหลักการฝึ กซ้อมกีฬาด้วยการ
เพิ่มความหนักของการฝึ กและปริมาณการฝึ กในทุกๆ 2 สัปดาห์เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ท่ีดีขนึ ้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพราะจะทาให้
ผลการวิจยั มีความน่าสนใจกว่ากลุ่มตัวอย่างกลุม่ เดียวและจะทาให้ได้ผลการวิจยั ที่ชดั เจนมากขึน้
กว่าโปรแกรมการฝึ กที่นาไปใช้ดีกว่าวิธีการฝึ กแบบธรรมดา
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2 อาจนาปั จจัยอื่นๆที่คาดว่ามีผลต่อความแม่นยาในการกระโดดยิง ประตูบาสเกตบอล
มาศึกษาร่วมด้วยเพราะความแม่นยาในการกระโดดยิงประตู บาสเกตบอลถื อว่าเป็ นตัวแปรที่ มี
ความซับซ้อนซึ่งอาจมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง
3.ควรมี ปัจจัยอื่นๆที่ จะช่วยให้เกิ ดแรงจูงใจในการทาวิจัยอย่างเต็ม ที่ กับกลุ่มตัวอย่าง
ตลอดช่วงเวลาการทดลอง 8 สัป ดาห์ เช่น ค่าตอบแทน นา้ ดื่ม หรือเครื่องดื่ ม เกลื อแร่ เสื อ้ และ
กางเกงที่ใช้ในการฝึ ก เป็ นต้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายและแบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิง
ประตูระยะกลาง

แบบทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกายของร่างกาย
การทดสอบ: stability test ใช้วิ ธี ข อง Thomas Fahey, Paul Insel and Walton
Roth (2009) Fit and Well, Edition.อ้างใน ปริญญ์ พรหมม่วง (2554)
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความแข็งแรงและความมั่นคงของลาตัวของนักกีฬาสาหรับ
ประเมินความมั่นคงของลาตัว ผูท้ ดสอบนอนคว่ าขาเหยียดตรง โดยข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่ ต้น
แขนตัง้ ฉากอยู่ราบกับพืน้ ผูท้ ดสอบจะต้องควบคุมให้ลาตัวอยู่กับที่ในขณะที่มีการเคลื่อนไหว
ขณะทาการทดสอบ
ช่วง

เวลา

ลักษณะท่าทาง

ช่วงที่ 1

1 นาที

ทาท่า plank ค้างไว้ 60 วินาที

ช่วงที่ 2

1:15 นาที

ยกแขนขวาขึน้ เหยียดตรงไปข้างหน้า ค้างไว้ 15 วินาที

ช่วงที่ 3

1:30 นาที

ยกแขนซ้ายขึน้ เหยียดตรงไปข้างหน้า ค้างไว้ 15 วินาที

ช่วงที่ 4

1:45 นาที

ยกขาขวาขึน้ ค้างไว้ 15 วินาที

ช่วงที่ 5

2 นาที

ยกขาขวาขึน้ ค้างไว้ 15 วินาที

ช่วงที่ 6

2:15 นาที

ยกแขนขวาและขาซ้ายพร้อมกัน ค้างไว้ 15 วินาที

ช่วงที่ 7

2:30 นาที

ยกแขนซ้ายและขาขวาพร้อมกัน ค้างไว้ 15 วินาที

ช่วงที่ 8

3 นาที

กลับสูท่ า่ เริ่มต้นแล้ว แล้วค้างไว้ 30 วินาที
จบการทาแบบทดสอบ

หลักของการทาให้สมบูรณ์ในแต่ละช่วง คือการจัดท่าทางให้ถกู ต้องอย่างเป็ นธรรมชาติ
สะโพกควรอยู่ก่ึง กลางอย่างมั่นคง ร่างกายจัดระเบี ยบเป็ น เส้นตรง ยกเอวขึน้ ให้พ อดี แต่ถ้า
สะโพกออกจากตาแหน่งท่าทางไม่ถูกต้องหรือส่วนต่างๆของร่างกายนอกเหนือจากเท้าและต้น
แขน สัมผัสกับพืน้ จะทาการหยุดการทดสอบทันที ดังภาพประกอบที่
หมายเหตุ : เกณฑ์ก ารให้ค ะแนนของแบบทดสอบความมั่น คงหลัก ของร่า งกาย
การทดสอบมีทงั้ หมด 8 ช่วง นับคะแนนเมื่อทาการทดสอบช่วงใดช่วงหนึ่งได้ คิดคะแนนเป็ น
ตามช่วงเวลาที่ทาได้เป็ นวินาที บันทึกเวลาที่ทาได้เป็ นวินาทีและการทดสอบจะดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง
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แบบทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง

5M

วิธีการทดสอบ
1. ผูท้ ดสอบ เตรียมตัว หลังกรวย จุดที่ 1 (ตามภาพ)
2. ผูท้ ดสอบให้สญ
ั ญานเพื่อพร้อมทดสอบ
3. ทาการกระโดดยิงประตูในจุดที่ 1 จานวน 5 ลูก
4. หลังจากการกระโดดยิงประตูเสร็จสิน้ ในจุดที่ 1 ให้ว่ิงไปไปจุดที่ 2 ทากระกระโดดยิงประตู
จานวน 5 ลูก
5. หลังจากกระโดดยิงประตูใน จุดที่ 2 ให้ทาการกระโดดยิงประตูถัดไปทัง้ จุดที่ 3,4,และ 5
จานวน 5 ลูกในแต่ละจุดตามลาดับ (ตามภาพ)
6. ใช้เวลาในการทดสอบ ทัง้ สิน้ 60 วินาที ต่อ ผูท้ ดสอบ 1 คน
หมายเหตุ
- ผูท้ าการทดสอบต้องทาการทดสอบอย่างสุดความสามารถเท่าที่จะทาได้
- ผูท้ าการทดสอบต้องกระโดดยิงประตูเท่านัน้ (ขาทัง้ สองข้างต้องลอยกลางอากาศขณะทา
การยิงประตู)
- 1 ลูก เท่ากับ 1 คะแนน
- คะแนนเต็ม เท่ากับ 25 คะแนน
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ภาคผนวก ข
โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล

โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
โดยการฝึ กจะแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้วย ท่าอบอุ่นร่างกาย 11 ท่า ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การอบอุ่นร่างกาย 15 นาที (warm up)
1.1 ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ 15 นาที
ท่าที่1 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ แขน
ท่าที่ 2 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ หัวไหล่
ท่าที่ 3 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ แขนด้านหลัง
ท่าที่ 4 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ หน้าอก
ท่าที่ 5 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ด้านข้างลาตัว
ท่าที่ 6 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหน้า
ท่าที่ 7 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ หลังขา
ท่าที่ 8การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ หลังหัวเข่า
ท่าที่ 9 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านใน
ท่าที่ 10 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ สะโพกและหลังส่วนล่าง
ท่าที่ 11 การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลัง
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โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
ตอนที่ 2 แบบฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตู
เป็ นการฝึ กแบบ “ Single Set “จ านวน 10 ท่ า พั ก ระหว่ า งเซต 5 นาที ใช้ เ วลา
20 – 30 นาที เพิ่ม ความหนักของแบบฝึ กในทุกๆ 2 สัปดาห์ คือ จานวนครัง้ และเวลาของการฝึ ก
ความมั่นคงหลักของร่างกาย ความเร็วของการฝึ กแต่ละท่าที่เป็ นรูปแบบ “Dynamic Excersise”
คิดเป็ น 120 บีท ต่อ 1 ครัง้ ในผูก้ ลุม่ ตัวอย่าง จานวน 15 คน ดังนี ้
1. Elbow Plank
2. Side Plank (Left and right)
3. One arm-One leg Plank (Left and right)
4. Raied leg plank
5. Leg Raises
6. Flutter Kick
7. Basic Crunch
8. Bicycle Crunch
9. Bridges
10. Superman
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เทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล จานวน 6 แบบฝึ กทาการฝึ กสัปดาห์ละ 5 วัน คือ วันจันทร์ ถึง
วันศุกร์ ใช้เวลาฝึ ก 60 นาทีเพิ่มความหนักของแบบฝึ กในสัปดาห์ท่ี 1 – 4 คือ จานวนครัง้ และเวลา
ของการฝึ กเทคนิ คการยิ งประตูบ าสเกตบอลระยะกลางและเพิ่ ม ความซับ ซ้อนของแบบฝึ ก ใน
สัปดาห์ท่ี 5 – 8 เช่น การรับ – ส่งบอล, การเลีย้ งบอลและการอ้อมสิ่งกี ดขวางในผูก้ ลุ่มตัวอย่าง
จานวน 15 คน ดังนี ้
แบบฝึ กที่ 1 การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 2 ทิศทาง
แบบฝึ กที่ 2 กระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 5 ทิศทาง
แบบฝึ กที่ 3 การรับ – ส่งลูกบอลและกระโดดยิ งประตูบาสเกตบอล 45 องศา
ด้านซ้าย – ขวาและมุม 90 องศา
แบบฝึ กที่ 4 การรับ – ส่งลูกบอลและกระโดดยิงประตูประตูบาสเกตบอล 4 แถว
แบบฝึ กที่ 5 การเลีย้ งบอลและกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 5 ทิศทาง
แบบฝึ กที่ 6 การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล แบบอ้อมกรวย

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ท่ีใช้ในแบบฝึ ก
การส่งบอล
การเคลือ่ นที่
การยิงประตู
ลูกบาสเกตบอล
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โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย สัปดาห์ท่ี 1 – 4
ท่าฝึ ก
1. Elbow Plank
2. Side Plank
4. Raied leg plank
5. Leg Raises
6. Flutter Kick
7. Basic Crunch
8. Bicycle Crunch

จานวน
30 วินาที
60 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15ครัง้ / 30 วินาที
15ครัง้ / 30 วินาที
รวม
ใช้เวลาทั้งหมด

จานวน (ชุด)
3
3

หมายเหตุ
ด้านซ้ายและขวา
ข้างละ30 วินาที

3
3
3
3
3
4 นาที / เซต
22 นาที

ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และพักระหว่างเซต 5 นาที
โปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย สัปดาห์ท่ี 5 – 8
ท่าฝึ ก

จานวน

จานวน (ชุด)

1. Elbow Plank

30 วินาที

3

2. Side Plank

60 วินาที

3

3. Superman
4. Raied Leg plank
5. Leg Raises
6. Flutter Kick
7. Bridges
8. Bicycle Crunch
9. Lift arm-Right leg Plank
10. Right arm-lift leg Plank

15 ครัง้ / 30 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15 ครัง้ / 30 วินาที
15 วินาที
15 วินาที
รวม
ใช้เวลาทั้งหมด

ฝึ กสัปดาห์ละ 3 วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ และพักระหว่างเซต 5 นาที

3
3
3
3
3
3
3
3
5 นาที/เซต
30 นาที

หมายเหตุ
ด้านซ้ายและขวา
ข้างละ 30 วินาที
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โปรแกรมการฝึ กเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล สัปดาห์ท่ี 1 – 4
แบบฝึ ก
1.การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 2 ทิศทาง
(มุม 0 องศาและ45 องศา)

เวลา
ต่อ เซต
(นาที)

จานวน(คน)
ต่อ กลุ่ม

จานวนการยิง
ประตู(ครัง้ )

เวลา
(นาที)

10

15 คน

300

10

2.การรับ-ส่งลูกบอลและกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
มุม 45 องศาด้านซ้าย-ขวาและมุม 90 องศา

15

15 คน

225

15

3.การรับ-ส่งลูกบอลและกระโดดยิงประตูประตูบาสเกตบอล
4 แถว

15

15 คน

225

15

4.กระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 5 ทิศทาง

20

15 คน

300

20

รวม

1,050 ครั้ง

60 นาที

จานวนการยิง
ประตู(ครัง้ )

เวลา
(นาที)

ฝึ กสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์
โปรแกรมการฝึ กเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล สัปดาห์ท่ี 5 – 8
แบบฝึ ก
1.การรับ-ส่งลูกบอลและกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
90 องศา
2.การรับ-ส่งลูกบอลและกระโดดยิงประตูประตูบาสเกตบอล
4 แถว
3.การเลีย้ งบอลและกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล 5ทิศทาง
4.การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลแบบอ้อมกรวย

เวลา
ต่อ เซต
(นาที)
10

จานวน(คน)
ต่อ กลุ่ม
15 คน

200

10

10

15 คน

300

20

20

15 คน

300

20

10

15 คน

150

10

รวม

ฝึ กสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์ ถึง ศุกร์

950 ครั้ง

60 นาที
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รายละเอียดของแบบฝึ กตามโปรแกรมการฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกาย
และเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
ท่าที1่ ยืดกล้ามเนือ้ แขน

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- เหยียดแขนขวาไปด้านหน้า พลิกฝ่ ามือหงายขึน้ ใช้มือซ้ายจับมือขวา ค่อยๆกดมือขวาให้พบั ลง
ด้านล่าง ค้างไว้นบั 1 – 10 ทาซา้ 5 – 10 ครัง้ แล้วสลับข้าง เหยียดแขนขวาไปด้านหน้าพลิกฝ่ ามือ
คว่าลงใช้มือซ้ายจับมือขวา ค่อยๆ กดมือขวาให้พับลงด้านล่าง ค้างไว้นับ 1 – 10 ทาซา้ 5 – 10
ครัง้ แล้วสลับข้าง
ท่าที่ 2 ยืดกล้ามเนือ้ หัวไหล่

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- ยืนกางขาออกประมาณไหล่ ยกแขนขวาขึน้ มาในระดับความสูงของหัวไหล่ จากนัน้ ขยับแขนไป
ด้านหน้าผ่านลาตัวไปอีกข้างแล้วยกแขนซ้ายขึน้ มาเพื่ อดันแขนขวาให้ใกล้กับหน้าอกมากที่สุด
เท่าที่เป็ นไปได้แล้วกดค้างไว้ จากนัน้ เปลี่ยนไปทาอีกข้างทาข้ างละ 3 – 5 รอบโดยทารอบละ 30
วินาที
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ท่าที่ 3 ยืดเหยียดแขนด้านหลัง

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- เริ่มจากยืนหรือนั่งตัวตรง ยกแขนข้างที่ตอ้ งการยืดขึน้ เหนือศรีษะให้ตน้ แขนแนบชิดศรีษะ
พับข้อมือ ข้อศอกด้านที่ยกขึน้ ลงด้านหลังศรีษะตามลาดับ
-ใช้ฝ่ามืออีกด้านจับบริเวณที่ขอ้ ศอกด้านที่ยืด ออกแรงกดในทิศทางเข้าหาศรีษะเบาๆ จนรูส้ กึ ตึง
ค้างไว้เช่นนัน้ 15 – 30 วินาทีควบคุมลมหายใจเข้าออก หายใจเข้า-ออกช้าๆ ทาซา้ ตามขัน้ ตอนเดิม
ในอีกด้านหนึ่ง
ท่าที่ 4 ท่ายืดกล้ามเนือ้ อก

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- เริ่มด้วยการยืนตรงแยกขาออกจากกันเล็กน้อยตามด้วยเหยียดแขนทั้งสองข้างไปด้านหลัง มือ
ประสานกันแล้วค่อยๆ ยืดแขนตึงและยกขึน้ ช้าๆ จนถึงประมาณระดับไหล่แล้วเกร็งค้างไว้ 15 – 20
วินาที แล้วค่อยผ่อนแขนช้าๆทาประมาณ 4 – 5 ครัง้
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ท่าที่ 5 ท่ายืดกล้ามเนือ้ ด้านข้างลาตัว

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- เอียงตัวไปทางด้านขวาให้มากที่สดุ เพื่อยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ด้านซ้าย ค้างไว้ประมาณ 10 วินาที
กลับสูท่ า่ เตรียมและเปลี่ยนสลับเอียงตัวไปทางด้านซ้าย ทาเช่นเดียวกันและทาซา้
ท่าที่ 6 ท่ายืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหน้า

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- พับขาขวาไปด้านหลังใช้มือขวาจับหลังเท้าส่วนบน ย่อเข่าข้างที่ยืนเล็กน้อย
- พยุงตัวโดยมืออีกข้าง
- ดึงเท้าขวาจนรูส้ กึ ว่ากล้ามเนือ้ ตึงที่ตน้ ขา ทาค้างไว้ 15 – 20 วินาที
- สลับทาอีกข้างหนึ่ง
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ท่าที่ 7 ท่ายืดกล้ามเนือ้ หลังขา

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- ยืนตรงย่อเข่าเล็กน้อยเท้าชิดกัน
- ก้มตัวโดยใช้สะโพก เหยียดแขนตรงและพยายามให้นวิ ้ มือแตะพืน้ หรือจนกว่ากล้ามเนือ้ /เส้นเอ็น
ด้านหลังขาตึงทาค้างไว้ 15 – 20 วินาที
ท่าที่ 8 ท่ายืดกล้ามเนือ้ หลังหัวเข่า

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- ยืนตรงย่อเข่าเล็กน้อย
- เอาเท้าขวาไขว้เท้าซ้ายโดยให้ดา้ นนอกของรองเท้าทัง้ สองข้างชิดกันและอยูใ่ นแนวเดียวกัน
- ก้มตัวโดยใช้สะโพก
- เหยียดแขนขวาตรงพยายามให้นวิ ้ มือแตะปลายเท้าจนกว่ากล้ามเนือ้ /เส้นเอ็นหลังหัวเข่าซ้ายตึง
ทาค้างไว้ 15 – 20 วินาที
- สลับทาอีกข้างหนึ่ง
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ท่าที่ 9 ท่ายืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านใน

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- นั่งลงที่พืน้ หลังตรง เอาผ่าเท้าสองข้างประกบกัน (หัวรองเท้าหันออกนอกตัว)
- เอามือสองข้างจับรองเท้าส่วนบน ดึงเท้าทัง้ สองข้างเข้าหาตัว
- พอดึงจนรูส้ ึกว่าตึงแล้ว เอาศอกทัง้ สองข้าง พยายามกดขาลงไปแตะพืน้ ทาค้างไว้ 20 – 30 วินาที
ท่าที่ 10 ท่ายืดกล้ามเนือ้ สะโพกและหลังส่วนล่าง

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- นั่งลงที่พืน้ หลังตรง เหยียดขาทัง้ สองข้างไปข้างหน้า
- เอาเท้าขวา ไขว้ขา้ มเข่าซ้ายโดยวางเท้าไว้ตรงตาแหน่งด้านนอกเข่าซ้าย
- หมุนเอวไปด้านขวาโดยเอาศอกซ้ายคา้ ต้นขาขวา วางมือซ้ายไว้ท่ีพืน้ และเอามือขวาพยุงตัวกับ
พืน้ เฉียงค่อนไปทางด้านหลัง
- หมุนต่อไป โดยออกแรงดันที่ศอกซ้ายด้วย (ดันกับต้นขาขวา) จนรูส้ ึกว่ากล้ามเนือ้ /เส้นเอ็นส่วน
สะโพกซ้ายและหลังส่วนล่างด้านขวาตึง ทาค้างไว้ 15 – 20 วินาที
- สลับทาอีกด้านหนึ่ง
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ท่าที่ 11 ท่ายืดกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลัง

ขั้นตอน/วิธีการปฎิบัติ
- นั่งลงกับพืน้ โดยเหน็บขาข้างหนึ่งและให้อีกข้างเหยียดออกไปด้านหน้า จากนั้นโน้มตัวลงโดย
พยายามใช้มือจับที่ปลายเท้าข้างที่เหยียดออกไป ถ้าไม่สามารถจับที่ปลายเท้าได้ให้โน้มตัวไปจน
รูส้ กึ ถึงการยืดของกล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลัง ทาข้างละ 3 – 5 รอบ โดยทารอบละ 30 วินาที
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รู ปภาพประกอบ แบบบฝึ กความมั่นคงหลักของร่างกายและเทคนิคการยิงประตู
ท่าที่ 1 Elbow Plank

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ : Abdominals obbiques
วิธีปฏิบัติ
- เริ่มต้นด้วยท่านอนคว่า เหยียดตัวตรง เกร็งคอ และศีรษะลอยจากพืน้
- ตัง้ ศอกทัง้ 2 ข้างกับพืน้ ค่อยๆ ยันตัวขึน้ โดยให้ศอกทัง้ 2 ข้างห่างกันประมาณ 1 ช่วงไหล่
- ยกสะโพกขึน้ เกร็งลาตัวและคอให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน ค้างไว้ 30 - 60 วินาที
ท่าที่ 2 Raied leg plank

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ : Rectus abdominis, Glueus maximus, Extemal oblique
, Serratus anterior, Pectoralis major
วิธีปฏิบัติ
- ขณะที่ยงั อยูใ่ นทา Elbow Plank ให้ยกขาข้างหนึ่งลอยขึน้ เหนือลาตัวไปเล็กน้อย
โดยยกขาค้างไว้ขา้ งละ 30 วินาที รวมทัง้ สองข้างเป็ น 60 วินาที
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ท่าที่ 3 Left Side Plank

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ : Extermal obilque,Glueus maximus,Gracilis,Serratus anterior
,lateral deltoid
วิธีปฏิบัติ
- เริ่มต้นด้วยท่านอนตะแคงซ้าย ใช้แขนและข้อศอกยันตัวขึน้ โดยให้สะโพกยังวางอยู่กบั พืน้
- ค่อยๆ ยกสะโพกขึน้ ตามด้วยเหยียดแขนข้างขวาตรงขึน้ ไปข้างบน
- เกร็งคอ ลาตัวและสะโพกให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน ค้างท่าไว้ 30 – 60 วินาที คลายท่าแล้วสลับข้าง
ท่าที่ 4 Right Side Plank

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้: Extermal obilque,Glueus maximus,Gracilis,Serratus anterior,lateral deltoid
วิธีปฏิบัติ
- เริ่มต้นด้วยท่านอนตะแคงซ้าย ใช้แขนและข้อศอกยันตัวขึน้ โดยให้สะโพกยังวางอยู่กบั พืน้
- ค่อยๆ ยกสะโพกขึน้ ตามด้วยเหยียดแขนข้างขวาตรงขึน้ ไปข้างบน
- เกร็งคอ ลาตัว และสะโพกให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน ค้างท่าไว้ 30 – 60 วินาที คลายท่าแล้วสลับข้าง
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ท่าที่ 5 Leg Raises

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ :adductor longus,Sartorius,tensor fasciae latae
วิธีปฏิบัติ
- นอนราบกับพืน้ โดยยึดขาเก้าอีท้ ่ีมีความมั่นคงพอสมควรเอาไว้ให้ม่นั หรือจะสอดมือไว้ใต้กน้ เพื่อ
พยุงก็ได้
- ยกขาที่เหยียดตรงทัง้ สองข้างขึน้ พร้อมๆ กันให้ขาตัง้ ฉากกับพืน้ แล้วค่อย ๆ ลดขาลงครึง่ ทาง (ยัง
ไม่แตะพืน้ ) จนรูส้ กึ เกร็งที่หน้าท้อง ค้างท่านัน้ ไว้สกั พักแล้วค่อยเริ่มใหม่
ท่าที่ 6 Flutter Kick

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ :Extermal oblique, Rectus abdominis, Rectus femoris
วิธีปฏิบตั ิ
- นอนราบกับพืน้ วางแขนไว้ขา้ งลาตัว หรือจะสอดแขนไว้ใต้กน้ ก็แล้วแต่ถนัด จากนัน้ ยกขาขึน้ จาก
พืน้ ประมาณ 6 นิว้ แล้วเตะขากลางอากาศสลับข้างกันไป – มาเร็วๆ

103
ท่าที่ 7 Basic Crunch

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ :Extermal oblique, Rectus abdominis
วิธีปฏิบัติ
- นอนราบไปกับพืน้ จากนัน้ ชันเข่าขึน้ วางเท้าให้หา่ งจากสะโพกประมาณ 12 เซนติเมตร
ประสานมือทัง้ 2 หลังศีรษะ
- เน้นแรงไปที่บริเวณหน้าท้อง จากนัน้ ยกตัวขึน้ ให้ลาตัวชิดกับต้นขา จากนัน้ เอนตัวกลับ
ท่าที่ 8 Bicycle Crunch

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ :Extermal oblique, Rectus abdominis
วิธีปฏิบตั ิ
- นอนราบกับพืน้ ประสานมือทัง้ 2 ไว้หลังศีรษะ
- ยกเข่าซ้ายขึน้ มา พร้อมโน้มข้อศอกขวาเข้าหากัน จากนัน้ กลับมาท่าปกติ และทาสลับข้างกัน
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ท่าที่ 9 Bridges

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ Rectus abdomiis,Abdomimis obique, Erector ,Erector spinae
วิธีปฏิบัติ
- เกร็งกล้ามเนือ้ ท้อง ยกลาตัวและแขนขึน้ จากพืน้ ให้สงู ที่สดุ กลับลงนอนในท่าเริ่มต้นนับเป็ น 1 ครัง้

ท่าที่ 10 superman

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้: Erector spinae,Gluteus maximus
วิธีปฏิบัติ
- นอนราบกับพืน้ จากนัน้ ออกยกขาและแขนขึน้ ให้สงู ที่สดุ ค้างไว้ให้นานที่สดุ
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ท่าที่ 11 One arm-One leg Plank

กล้ามเนือ้ ทีใ่ ช้ : Rectus abdominis,Glueus maximus,Extemal oblique
วิธีปฏิบตั ิ
- เริ่มต้นท่าคุกเข่าก้มหน้า ตัง้ ศอก วางปลายเท้ากับพืน้
- ยกเข่าขึน้ เกร็งลาตัวและคอให้อยูใ่ นระนาบเดียวกัน
- ยกขาซ้ายเหยียดตรงไปข้างหลัง ยกแขนขวาเหยียดตรงไปข้างหน้า ค้างท่าไว้ 30-60 วินาที
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แบบฝึ กที่ 1 การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะกลาง 2 ทิศทาง ( 0 องศาและ 45 องศา ซ้ายและขวา)
จุดมุ่งหมาย ฝึ กพืน้ ฐานเทคนิคการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล
อุปกรณ์ 1.แป้นบาสเกตบอล 2.ลูกบาสเกตบอล 3.กรวยสีสม้ 4.นาฬิกาจับเวลา
วิธีปฏิบตั ิ
- จัดแถวละ 2 คน จานวน 4 แถว (ดังรูป)
- โดยมีการทามุมกับห่วงบาสเกตบอล ที่จดุ 0 องศาและ 45 องศา
ทัง้ ซ้ายและขวา (ผูท้ าการฝึ กมีลกู บอลทุกคน)

รูป 1
วิธีปฏิบตั ิ
- ทาการฝึ กกระโดดยิงประตูระยะกลาง ที่จดุ 0 องศาและ 45 องศา
พร้อมกันทุกแถว(ดังรูป)
- โดยผูท้ าการทดสอบจะต้องเก็บลูกบอลของตนเองและสลับแถว
เช่น เริม่ ยิงทีจ่ ดุ 0 องศา และไปเข้าแถวที่ จุด 45 องศา
ของด้านเดียวกัน เป็ นต้น
รูป 2
วิธีปฏิบตั ิ
- เมื่อยิงประตูเสร็จสิน้ ให้เก็บลูกบอลของตนเองไปต่อแถวในจุดทีไ่ ม่ซา้ กัน
ของทิศทางเดิม
- ทาการสลับด้าน เมื่อเสร็จสิน้ เวลาที่กาหนดของแบบฝึ ก
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แบบฝึ กที่ 2 การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะกลางห้าทิศทาง
อุปกรณ์ 1.แป้นบาสเกตบอล 2.ลูกบาสเกตบอล 3.กรวยสีสม้ 4.นาฬิกาจับเวลา

แบบฝึ กที่ 3 การรับ – ส่งลูกบอลและกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะกลางมุม 45 องศา
ด้านซ้าย – ขวา และมุม 90 องศา)
จุดมุ่งหมาย ฝึ กพืน้ ฐานเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
อุปกรณ์ 1.แป้นบาสเกตบอล 2.ลูกบาสเกตบอล 3.กรวยสีสม้ 4.นาฬิกาจับเวลา
วิธีปฏิบัติ
- จัดแถว จานวน 2 แถว (ดังรูป)
- ให้ผฝู้ ึ กในแถวที่2วิ่งมารับบอลจากผูฝ้ ึ กแถวที่ 1 ทีจ่ ดุ 45 องศาพร้อมกระโดดยิง
-

ประตูและเก็บลูกบอลไปต่อแถวฝั่งตรงข้าม
เมื่อผูฝ้ ึ กแถวที่ 1 ส่งบอลไปแล้วให้วิ่งไปรับบอล จากผูฝ้ ึ กในแถวที่ 2
ณ จุด 45 องศาพร้อมกระโดดยิงประตูและเก็บลูกบอลไปต่อแถวฝั่งตรงข้าม

- ทาตามขัน้ ตอนดังกล่าวตามจุดและเวลาทีก่ าหนดแล้วสลับด้าน
- ทาการฝึ กกระโดดยิงประตูระยะกลาง ที่จุด 0 องศาและ 45 องศา
พร้อมกันทุกแถว(ดังรู ป)
หมายเหตุ
โดยผูท้ าการทดสอบจะต้องเก็บลูกบอลของตนเองและสลับแถว
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แบบฝึ กที่ 4 การเลีย้ งบอลกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะกลางห้าทิศทาง
จุดมุ่งหมาย ฝึ กพืน้ ฐานเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล

อุปกรณ์ 1.แป้นบาสเกตบอล 2.ลูกบาสเกตบอล 3.กรวยสีสม้ 4.นาฬิกาจับเวลา

แบบฝึ กที่ 5 การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลระยะกลาง 45 องศา แบบอ้อมกรวย
จุดมุ่งหมาย ฝึ กพืน้ ฐานเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
อุปกรณ์ 1.แป้นบาสเกตบอล 2.ลูกบาสเกตบอล 3.กรวยสีสม้ 4.นาฬิกาจับเวลา
1

2
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แบบฝึ กที่ 6 การรับ-ส่งลูกบอลและกระโดดยิงประตูบาสเกตบอล ระยะกลาง 4 แถว
จุดมุ่งหมาย ฝึ กพืน้ ฐานเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
อุปกรณ์ 1.แป้นบาสเกตบอล 2.ลูกบาสเกตบอล 3.กรวยสีสม้ 4.นาฬิกาจับเวลา
จุดมุ่งหมาย - ฝึ กพืน้ ฐานเทคนิคการยิงประตูบาสเกตบอล
อุปกรณ์
1.แป้นบาสเกตบอล
2.ลูกบาสเกตบอล จานวน 3 ลูก
3.กรวยสีสม้ 2 อัน
วิธีปฏิบตั ิ
1.แบ่งกลุม่ ๆละ 7-8 คน
2.ตัง้ แถว แบ่งเป็ น 4 แถว (ดังภาพ)
3.ผูเ้ ล่นคนที่ 1และ 5 ทาการส่งบอล ไปยังแถวล่าง (ผูเ้ ล่นคนที่ 3และ4)
4.ผูเ้ ล่นคนที่ 1และ 5 วิง่ มารับบอลและกระโดดยิงประตูพร้อมเก็บบอล
5.ผูเ้ ล่นคนที่ 3และ 4 วิง่ มาต่อแถวด้านบน
6.ผูเ้ ล่นที่ถดั ไป ทาซา้ สลับซ้าย – ขวา
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ภาคผนวก ค
ตารางแสดงคะแนนการทดสอบเพือ่ หาคุณภาพเครื่องมือ คะแนนการทดสอบความมั่นคง
หลักของร่างกาย และคะแนนการทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง

ตารางแสดงคะแนนการทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือ
คนที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

R = 0.86

ครั้งที่ 1

9
4
6
9
10
9
7
7
9
10
8
6
5
6
7

ครั้งที่ 2

8
5
6
10
9
8
7
7
9
9
9
4
4
4
8
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ตารางแสดงคะแนนแบบทดสอบความมั่นคงหลักของร่างกาย
หลังฝึ ก

หลังฝึ ก

หลังฝึ ก

หลังฝึ ก

คนที่

ก่อนฝึ ก

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 8

1

1.00

2.05

2.03

2.30

3.00

2

0.58

2.07

2.17

2.18

2.00

3

1.00

1.05

1.59

2.02

2.03

4

0.43

1.00

1.00

1.45

2.11

5

1.00

0.45

1.00

1.30

2.04

6

1.00

1.30

2.01

2.18

2.11

7

0.53

1.00

2.20

2.30

2.20

8

1.06

2.03

2.02

2.15

2.04

9

1.30

2.15

2.00

2.08

2.09

10

1.47

2.09

1.37

1.48

3.00

11

1.10

1.37

1.45

2.00

2.04

12

1.50

1.57

2.00

2.00

2.30

13

0.50

1.30

1.33

2.00

2.04

14

1.34

1.57

2.00

2.18

1.40

15

MEAN

1.15
1.00

1.59
1.51

1.30
1.70

1.37
1.93

2.03
2.16

S.D.

0.347

0.507

0.423

0.348

0.391
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ตารางแสดงคะแนนการทดสอบความแม่นยาในการกระโดดยิงประตูระยะกลาง
หลังฝึ ก

หลังฝึ ก

หลังฝึ ก

หลังฝึ ก

คนที่

ก่อนฝึ ก

สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 8

1

4

9

10

15

14

2

5

11

10

12

16

3

6

8

10

10

11

4

10

12

13

15

14

5

9

11

12

11

12

6

9

10

12

11

11

7

4

7

12

15

13

8

7

11

10

12

12

9

9

12

15

14

16

10

9

9

11

14

16

11

9

13

10

13

12

12

4

15

14

12

18

13

7

8

11

15

17

14

8

14

10

14

17

15

MEAN

8
7.20

11
10.73

14
11.60

11
12.93

15
14.27

S.D.

2.11

2.28

1.72

1.75

2.34
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะห์และรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็ นผู้เชี่ยวชาญ

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เจริญ เครือทิวา
อาจารย์กมล ตันกิมหงษ์
อาจารย์ ดร.ดิศรณ์ แก้วคล้าย
อาจารย์จีรวัฒน์ สัจธรรม
อาจารย์นฤมล หวานดี

อาจารย์ประจาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
ผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเซปักตะกร้อ ทีมชาติไทย
อาจารย์ประจาภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ประจาสาขาพลศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
อาจารย์ประจาสาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่

ประวัติผเขี
ู้ ย น

ประวัตผิ ู้เขียน
ชื่อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
วุฒกิ ารศึกษา
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

นายชินณรงค์ ชูไกรไทย
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2529
กระบี่
พ.ศ.2550 วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พ.ศ.2563 กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
45/5 ถ.ศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

