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การศึกษาผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลโดยใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 
A STUDY ON THE EFFECT OF TRAINING BASKETBALL SHOOTING BY USING 
BASKETBALL GOAL SHOOTING PROGRAMS OF STUDENTS MATTAYOM SUK 
SA 1 OF BOONWATTANA SCHOOL MUANGNAKHONRATCHASIMA DISTRICT 

NAKHONRATCHASIMA PROVINCE 
 

สุดารัตน์  นามวิจิตร1,  วดาภรณ์  พูลผลอำนวย2 
 

บทคัดย่อ  
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและผลการยิงประตูบาสเกตบอลหลังใช้โปรแกรมการฝึกยิง

ประตูบาสเกตบอลในการยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1  
โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมายในการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิง
ประตูบาสเกตบอล คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ที่เรียนรายวิชา พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา (บาสเกตบอล) 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน จำนวน 40 คน และกลุ่มเป้าหมายที่นำโปรแกรมการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอลไปใช้จริง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม  พ21201 บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน จำนวน 39  คน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่ม
เดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ โปรแกรมการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอล ประกอบด้วย ตัวโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล แบบบันทึกการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล 
แบบทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอล และแบบบันทึกการทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอล ซึ่งผ่านการพิจารณาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.8 – 1.0 วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาความถี่และค่าร้อยละ  
ผลการวิจัยพบว่า  

1. หลังการทดลองการใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล นักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับ
คุณภาพสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 100, 95 และ 100 ในการยิงประตู
บาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ตามลำดับ และมีนักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคณุภาพดี
และดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.50, 95.00 และ 97.50 ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
ตามลำดับ 

2. หลังการใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล นักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพสูงกว่า
ก่อนใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 100 , 100 และ 100 ในการยิงประตูบาสเกตบอล

 
1 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลยันครราชสีมา 
2 อาจารย์ประจำหลกัสูตร สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา 
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ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ตามลำดับ และมีนักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพดีและดีเยี่ยม 
คิดเป็นร้อยละ 97.43, 100 และ 92.31 ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ 
สรุปได้ว่า ทั้งในการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล และการนำโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล
ไปใช้จริง ได้ผลตามเกณฑ์ความสำเร็จของโปรแกรมทั้ง 2 ข้อ  
 1. นักเรียนร้อยละ 90 ขึ้นไป มีระดับคุณภาพของการยิงประตูบาสเกตบอลหลังใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอลสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง 
และระยะไกล  
 2. นักเรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีผลการยิงประตูบาสเกตบอลหลังจากใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล 
อยู่ในระดับดี ถึงดีเยี่ยม ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
คำสำคัญ : โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล, ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล, การฝึกยิงประตูบาสเกตบอล 
 

Abstract 
The objective of this research is to study the development and results of basketball shooting 

of Mathayomsuksa 1 students in Boonwattana School, Mueang Nakhon Ratchasima District Nakhon 
Ratchasima Province. After using the Basketball Training Program for shooting near, middle, and long 
range goals. The target group for the experiment of the Basketball Shooting Training Program is 
Mattayomsuksa 1/2 students who have studied PE21102 Health and Physical Education (Basketball) 
in the 2nd Semester of the Academic Year 2018 in with the researcher. And the group that actually 
uses the basketball goal shooting training program. The subject has 40 students learning additional 
subjects from PE21201 Basketball for Semester 1 Academic Year 2019. in which the researcher taught 
39 students. This research used one group pretest posttest design experiment. The research 
instruments were Basketball Shooting Training Program which consisted of basketball shooting training 
program. Basketball Shooting Training Record, Record Form Basketball shooting Basketball Goal 
Shooting Test. Which has been considered the Suivey of the the Index of Item Objective Congruence 
(IOC) from 0.8 - 1.0 and analyze the data by using frequency and percentage 
The Results of the Research showed that 

1. After the trial using the basketball shooting training program Students score in basketball 
goals incseaes at a higher quality level than before using the basketball shooting training program. 
Accounted for 100, 95 and 100 percent of basketball goals for short, medium, and long distance 
respectively. And the students have the best and excellent scores accounted for 97.50, 95.00 and 
97.50% of the near-middle-range and long-range basketball goals, respectively. 

2. After using the basketball goal shooting training program, students score in basketball goals 
incseaes  a higher quality level than before using the basketball shooting training program. Accounted 
for 100%, 100% and 100% of basketball goals for short, medium, and long range, respectively, and 
students were able to score basketball goals in good and excellent quality 97.43%, 100% and 92.31% 
of basketball goals for short, medium, and long range, respectively. 
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In conclusion, both in the experiment with the basketball shooting training program and the 
realization of basketball shooting training programs, it achieved the success criteria of both programs. 

1. 90% of students and above have the quality of basketball shooting after using the 
basketball shooting training program higher than before by using the basketball shooting training 
program at close, medium and long range basketball goal shooting 

2. More than 80% of students have basketball shooting results after using the basketball 
shooting training program. At a good to excellent level of near-medium, long-range and long-range 
basketball goals. 
Keyword : Basketball Goal Shooting, Basketball Goal Shooting Program, Training Basketball Shooting 
by Using Basketball Shooting program. 
 
ความสำคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติ  
ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก  
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบน
พื้นฐานความเช่ือว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553 : 4)  

การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย เพื่อการดำรงสุขภาพ การสร้าง
เสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน สุขศึกษา มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา
พฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ คุณธรรม ค่านิยม และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน ส่วนพลศึกษา มุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพื่อสุขภาพและกีฬา  

โรงเรียนบุญวัฒนา จัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะ
สำคัญ คุณลักษณะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับผู้เรียน จัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความสำคัญ
ทั้งความรู้ และคุณธรรม (โรงเรียนบุญวัฒนา, 2558 : 5)  

ผู้วิจัยได้รับมอบหมอบให้สอนในรายวิชาพื้นฐาน พ 21102 สุขศึกษาและพลศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในปีการศึกษา 2560 จากหลักฐานการประเมินผลรายวิชานี้ ซึ่งมีการประเมินทักษะการสไลด์ การเลี้ยงบอลซิกแซ็ก 
สามคนอ้อมหลัง การยืนยิงประตู การกระโดดยิงประตู การเคลื่อนที่ยิงประตู และการยิงประตูใต้แป้น พบว่า เมื่อใช้
เกณฑ์ผ่าน 70 % ของคะแนนเต็ม นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะอื่น ๆ แต่ทักษะการยืนยิงประตู  
การกระโดดยิงประตู และการเคลื่อนที่ยิงประตู มีนักเรียน ร้อยละ 70, 69 และ 92 ตามลำดับต้องซ่อมเสริมจึงจะผ่าน
เกณฑ์ ทำนองเดียวกันในปีการศึกษา 2561 ทักษะการยืนยิงประตู การกระโดดยิงประตู และการเคลื่อนที่ยิงประตู  
มีนักเรียน ร้อยละ 81, 55 และ 39 ตามลำดับต้องซ่อมเสริมจึงจะผ่านเกณฑ์ 
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นอกจากน้ีในรายวิชาเพิ่มเติม พ 21201 บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้สอนเช่นเดียวกัน ในปีการศึกษา 2560 จากหลักฐานการประเมินผลรายวิชานี้ มีการประเมินทักษะการส่งบอลระดับ
อก ส่งบอลเคลื่อนที่ ส่งบอลสองคน สามคนอ้อมหลัง การยิงประตู การยิงประตูใต้แป้น การแข่งขัน เมื่อใช้เกณฑ์ผ่าน 
70 % ของคะแนนเต็ม นักเรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินทักษะอื่น ๆ แต่ทักษะการยิงประตู มีนักเรียน ร้อยละ 
65 ต้องซ่อมเสริมจึงจะผ่านเกณฑ์ 

ข้อมูลจากประสบการณ์การสอนของผู้วิจัยดังกล่าวชี้ว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา  
ที่เรียนรายวิชาบาสเกตบอลยังต้องการการพัฒนาทักษะในด้านการยิงประตู ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของจรัลพงษ์ 
สาหร่ายทอง (2551) และ ณัฐกร หงส์เจริญกุล (2556) ซึ ่งได้แสดงให้เห็นว่า การใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอลช่วยพัฒนาการยิงประตูบาสเกตบอลให้มีความแม่นยำมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอลในการพัฒนาทักษะการยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนาที่เรียน
รายวิชาบาสเกตบอล 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. ศึกษาพัฒนาการการยิงประตูบาสเกตบอลหลังใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในการยิงประตู
ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา 
จังหวัดนครราชสีมาตามเกณฑ์ความสำเร็จ 

 2. ศึกษาผลการยิงประตูบาสเกตบอลหลังใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในการยิงประตูระยะใกล้ 
ระยะกลาง และระยะไกล ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเร ียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมาตามเกณฑ์ความสำเร็จ 
 
สมมติฐานการวิจัย  

1. พัฒนาการการยิงประตูบาสเกตบอลหลังใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในการยิงประตูระยะใกล้ 
ระยะกลาง และระยะไกล ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเร ียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปตามเกณฑ์ความสำเร็จ  
 2. ผลการยิงประตูบาสเกตบอลหลังใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในการยิงประตูระยะใกล้  
ระยะกลาง และระยะไกล ของนักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 1 โรงเร ียนบุญวัฒนา อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมาเป็นไปตามเกณฑ์ความสำเร็จ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แนวคิดที่ใช้สร้างโปรแกรมการฝึก 

- หลักการสอนพลศึกษา 
- รูปแบบการสอน 
- ระยะเวลาการฝึก 

 

 

  

 

-    
 

 

 

 

    

โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลนี้ จะมีการฝึกยิงประตู ระยะใกล้ ระยะ

กลาง และระยะไกล ดำเนินการฝึกเป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 ครั้ง ในวันอังคาร 

พฤหัสบดี และศุกร์ ช่วงหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 16.10 – 17.00 น. เป็นเวลา 50 นาที  

- การอบอุ่นร่างกายด้วยการยดืเหยยีดกล้ามเนื้อ 

- ใช้การสาธิต ฝึกฝน จนชำนาญ  

- ฝึก 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน  

- บันทึกผลการฝึกทุกครั้งเพื่อดูพัฒนาการและปรับปรุงพัฒนาการ 
 

การทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล 
ฝึกยิงประตู ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 3 ครั้ง ในวันอังคาร 

พฤหัสบดี และศุกร์ ช่วงหลังเลิกเรยีน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 16.30 น. เป็นเวลา 30 นาที ประกอบด้วย 
1. การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก  5 นาที 
2. การฝึกตามแบบฝึกท่ีกำหนด  20 นาที 
3. การอบอุ่นร่างกายหลังการฝึก  5 นาที 

 

 (Pre-Test) โปรแกรมการฝึกยิงประตู (Post-Test) 

➢ แบบทดสอบการยิงประตู 
- การยิงประตูระยะใกล้ 
- การยิงประตูระยะกลาง 
- การยิงประตูระยะไกล 
➢ แบบบันทึกการทดสอบ 

 

➢ แบบทดสอบการยิงประตู 
- การยิงประตูระยะใกล้ 
- การยิงประตูระยะกลาง 
- การยิงประตูระยะไกล 
➢ แบบบันทึกการทดสอบ 

 

สัปดาห์ที่ 1 ฝึกยืนยิงประตรูะยะใกล้  
(การยิงใต้แป้น)  ท้ัง 3 ครั้ง 
สัปดาห์ที่ 2 ครั้งท่ี 1, 2, 3 ฝึกยืนยิงประตู
ระยะใกล้ (การยิงใต้แป้น) และฝึกยิงประตู
ระยะกลาง  
สัปดาห์ที่ 3 ครั้งท่ี 1, 2, 3  ฝึกยืนยิงประตู
ระยะใกล้ (การยิงใต้แป้น), ฝึกยิงประตรูะยะ
กลาง และฝึกยิงประตูระยะไกล 
สัปดาห์ที่ 4 – 8 จะฝึกเหมือนกัน  
ครั้งท่ี 1, 2, 3 ฝึกกระโดดยิงประตรูะยะใกล้, 
ฝกึกระโดดยิงประตูระยะกลาง และฝึกยิง
ประตรูะยะไกล 
สำหรับการฝึกยิงประตูระยะกลาง 
ในสัปดาห์ที่ 2 - 8  
ครั้งท่ี 1 ฝึกตามแบบฝึกท่ี 1 
ครั้งท่ี 2 ฝึกตามแบบฝึกท่ี 2 
ครั้งท่ี 3 ฝึกตามแบบฝึกท่ี 3 
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วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียววัดสองครั้ง (One Group Pretest Posttest Design) 
กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมีสองกลุ่ม กลุ่มทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คือ นักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีท่ี 1/2 ที่เรียนรายวิชา พ21102 สุขศึกษาและพลศึกษา (บาสเกตบอล) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2561 
ที่ผู ้วิจัยเป็นผู้สอน จำนวน 40 คน และกลุ่มนำโปรแกรมการฝึกยิ งประตูบาสเกตบอลไปใช้จริง คือ นักเรียนช้ัน

การทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล 
ฝึกยิงประตู ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล เป็นเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาหล์ะ 3 ครั้ง ในวันอังคาร 

พฤหัสบดี และศุกร์ ช่วงหลังเลิกเรยีน ตั้งแต่เวลา 16.10 – 17.00 น. เป็นเวลา 50 นาที ประกอบด้วย 
1. การอบอุ่นร่างกายก่อนการฝึก  5 นาที 
2. การฝึกตามแบบฝึกท่ีกำหนด  40 นาที 
3. การอบอุ่นร่างกายหลังการฝึก  5 นาที 

 

 (Pre-Test) โปรแกรมการฝึกยิงประตู (Post-Test) 

➢ แบบทดสอบการยิงประตู 
- การยิงประตูระยะใกล้ 
- การยิงประตูระยะกลาง 
- การยิงประตูระยะไกล 
➢ แบบบันทึกการทดสอบ 

 

➢ แบบทดสอบการยิงประตู 
- การยิงประตูระยะใกล้ 
- การยิงประตูระยะกลาง 
- การยิงประตูระยะไกล 
➢ แบบบันทึกการทดสอบ 

 

สัปดาห์ที่ 1 ฝึกยืนยิงประตรูะยะใกล้  
(การยิงใต้แป้น) ทั้ง 3 ครั้ง 
สัปดาห์ที่ 2 ครั้งท่ี 1, 2, 3 ฝึกยืนยิงประตู
ระยะใกล้ (การยิงใต้แป้น) และฝึกยิงประตู
ระยะกลาง  
สัปดาห์ที่ 3 ครั้งท่ี 1, 2, 3  ฝึกยืนยิงประตู
ระยะใกล้ (การยิงใต้แป้น), ฝึกยิงประตรูะยะ
กลาง และฝึกยิงประตูระยะไกล 
สัปดาห์ที่ 4 – 8 จะฝึกเหมือนกัน  
ครั้งท่ี 1, 2, 3 ฝึกกระโดดยิงประตรูะยะใกล้, 
ฝกึกระโดดยิงประตูระยะกลาง และฝึกยิง
ประตรูะยะไกล 
สำหรับการฝึกยิงประตูระยะกลาง  
ในสัปดาห์ที่ 2 - 8  
ครั้งท่ี 1 ฝึกตามแบบฝึกท่ี 1 
ครั้งท่ี 2 ฝึกตามแบบฝึกท่ี 2 
ครั้งท่ี 3 ฝึกตามแบบฝึกท่ี 3 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม  พ21201 บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  
ที่ผู้วิจัยเป็นผู้สอน จำนวน 39  คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย ตัว
โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล แบบบันทึกการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลแบบทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอล 
และแบบบันทึกการทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1) การฝึกยิงประตูบาสเกตบอลแต่ละครั้ง และการทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอลก่อนและหลังการทดลอง
ใช้และการใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลของนักเรียนแต่ละคน นำผลการยิงประตูบาสเกตบอล มาจัดระดับ
คุณภาพเป็นระดับ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และปรับปรุง ตามเกณฑ์ที่กำหนด ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะ
กลาง และระยะไกล 
 2) นับจำนวนนักเรียนที่มีผลการยิงประตูบาสเกตบอลในระดับ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และปรับปรุง ในการยิงประตู
บาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
 3) คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการยิงประตูบาสเกตบอลในระดับ ดีเยี่ยม ดี พอใช้ และ
ปรับปรุง ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
 4) รวมจำนวนนักเรียนที่มีผลการยิงประตูบาสเกตบอลในระดับ ดี และดีเยี่ยม ในการยิงประตูบาสเกตบอล
ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
 5) คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมีผลการยิงประตูบาสเกตบอลในระดับ ดี และ 
ดีเยี่ยม ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
6) พิจารณาระดับคุณภาพการยิงประตูบาสเกตบอลก่อนและหลงัการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลของ
นักเรียนแต่ละคนแล้วนับจำนวนนักเรียนที่มีระดับคุณภาพหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลอย่าง
น้อย 1 ระดับ ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
 7) คำนวณค่าร้อยละของจำนวนนักเรียนที ่มีระดับคุณภาพหลังการฝึกสูงกว่าก่อนการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอลอย่างน้อย 1 ระดับ ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
 
สรุปผลการวิจัย  

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองใช้ (Tryout) โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล พบว่า 
หลังการทดลองการใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล นักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับ

คุณภาพสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 100, 95, 100 ในการยิงประตู
บาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ 

หลังการทดลองการใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาเกตบอลมีนักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับ
คุณภาพดีและดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.50, 95.00, 97.50 ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล 
ตามลำดับ 
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2) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการนำโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลไปใช้จริง (Implement) พบว่า 
หลังการใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล นักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพสูงกว่า

ก่อนใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 100, 100, 100 ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ 
ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ 

หลังการใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาเกตบอลมีนักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพดีและ 
ดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.43, 100, 92.31 ในการยิงประตูบาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ 

สรุปได้ว่า ท้ังการทดลองใช้โปรแกรมฯ และการนำโปรแกรมฯ ไปใช้จริง ได้ผลตามสมมติฐานทั้ง 2 ข้อ 
 
อภิปรายผล 
 1. โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าหลักการ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ ด้านบาสเกตบอล ด้านหลักสูตรการเรียน
และการสอน และด้านการวัดและประเมิน ผลการพิจารณาภาพรวมของโปรแกรม ผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 80 – 100  
เห็นว่าเหมาะสมในทุกประเด็น กิจกรรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลและแบบบันทึกการฝึก ผู้เชี่ยวชาญ ร้อยละ 100 
เห็นว่าเหมาะสมในทุกประเด็น แบบทดสอบการยิงประตูบาสเกตบอลและแบบบันทึกการทดสอบการยิงประตู
บาสเกตบอล ผู้เชี่ยวชาญ เห็นว่าใช้ได้ในทุกประเด็น ยกเว้นเกณฑ์คุณภาพการยิงประตูลงห่วงสำหรับนักเรียนชายและ
นักเรียนหญิง โดยตั้งข้อสังเกตว่า ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์สูงเกินไป แต่จากการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล 
พบว่า นักเรียนสามารถยิงประตูได้ระดับดีและดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละ 97.50, 95.00 และ 97.50 ในการยิงประตู
บาสเกตบอลระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล ตามลำดับ ฉะนั้นผู้วิจัยจึงไม่ได้ลดเกณฑ์ให้ต่ำลงตามข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญ 
 2. โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในการวิจ ัยครั ้งนี ้ ได ้ผลดีเป็นไปตามเกณฑ์ความสำเร็จ  
ของโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลทั้งด้านพัฒนาการและผลการยิงประตู ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกระบวนการฝึก  
ในโปรแกรมถูกต้องตามหลักวิชา มีการอบอุ่นร่างกายโดยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการฝึก ป้องกันมิให้เกิด  
การบาดเจ็บจากการฝึก ในขั้นตอนการฝึกแต่ละครั้งมีผู้สังเกต จดบันทึก ตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ แล้วครูผู้สอนนำ
ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการยิงประตูของนักเร ียนแต่ละคน ซึ ่งเป็นไปตาม 
หลักการจัดการเรียนรู้ที่มีการประเมินระหว่างปฏิบัติและนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ 
 3. ผลจากการทดลองการใช้โปรแกรมฯ พบว่าหลังการทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล 
นักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คิดเป็น
ร้อยละ 100, 95, 100 ในการยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ เช่นเดียวกับหลังการใช้โปรแกรม  
การฝึกยิงประตูบาสเกตบอล นักเรียนยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 100, 100, 100 ในการยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ ผลการวิจยันี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรัลพงษ์ สาหร่ายทอง (2551) และณัฐกร หงส์เจริญกุล (2556) ที่แสดงว่าการใช้โปรแกรม
การฝึกยิงประตูบาสเกตบอลช่วยพัฒนาการยิงประตูบาสเกตบอลให้มีความแม่นยำมากขึ้น 
 4. การวิจัยครั ้งนี ้ทดลองใช้โปรแกรมฯ กับนักเรียนที่เรียนในรายวิชาพื้นฐาน พ21102 สุขศึกษาและ 
พลศึกษา (บาสเกตบอล) ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเรียน เวลาที่ใช้ในการฝึกแต่ละครั้ง 30 นาที ส่วนการนำโปรแกรมฯ  
ไปใช้จริงกับนักเรียนที่เรียนรายวิชาเพิ่มเติม พ21201 บาสเกตบอลเพื่อการแข่งขัน สำหรับนักเรียนที่สนใจบาสเกตบอล
และใช้เวลาฝึกแต่ละครั้ง 50 นาที การวิจัยครั้งนี้พบว่าได้ผลใกล้เคียงกัน นั่นคือกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมฯ นักเรียน  
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ยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพสูงกว่าก่อนทดลองใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 
100, 95, 100 ในการยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ ส่วนกลุ่มที่ใช้โปรแกรมฯ จริงนักเรียน  
ยิงประตูบาสเกตบอลได้ในระดับคุณภาพสูงกว่าก่อนใช้โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล คิดเป็นร้อยละ 100, 
100, 100 ในการยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง ระยะไกล ตามลำดับ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะกลุ่มทดลองใช้โปรแกรมฯ  
แม้จะใช้เวลาในการฝึกแต่ละครั้งน้อยกว่าแต่มีการฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่วนกลุ่มที่ใช้โปรแกรมฯ จริง แม้จะใช้
เวลาฝึกแต่ละครั้งมากว่า แต่ว่าการฝึกไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากมีกิจกรรมแทรก ทำให้ไม่สามารถฝึกได้ตามปฏิทินที่กำหนด 
แต่เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สนใจจึงทำให้พัฒนาทักษะการยิงประตูมีระดับคุณภาพสูงขึ้นทุกคน 
 
ข้อเสนอแนะ  

โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล จากการวิจัยครั้งนี้ หากจะนำไปใช้ให้ได้ผลดีผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ดังนี้  

1. ควรดำเนินการฝึกตามขั้นที่กำหนดในโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในขั้นตอนการฝึกแต่ละครั้งให้มีผู้สังเกต จดบันทึก ตั้งข้อสั งเกต ข้อเสนอแนะ แล้วครูผู้สอนนำข้อสังเกต 
ข้อเสนอแนะ ไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขการยิงประตูของนักเรียนแต่ละคน 

2. เกณฑ์ระดับคุณภาพการยิงประตูสำหรับนักเรียนชายและนักเรียนหญิงในการยิงประตูบาสเกตบอล
ระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล อาจปรับเกณฑ์ได้ตามความเหมาะสมกับความส ามารถของนักเรียนและ
จุดประสงค์ของการฝึก 
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