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ผลของการฝกจินตภาพท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
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บทคัดยอ  

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
จากผลของการฝกจินตภาพที่มีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬา
จังหวัดชลบุรี ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ พบวา 
กลุมทดลอง กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหท่ี 4,6 และ 8 มีคาเฉลี่ย เทากับ1.50 1.80 2.40 และ2.60 ตามลำดับ 
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 0.52 0.50 และ 0.50 ตามลำดับ กลุมควบคุม กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหท่ี 
4,6 และ 8 มีคาเฉลี่ย เทากับ1.45 1.55 1.60 และ1.60 ตามลำดับ มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 0.51 0.50 และ 
0.50 ตามลำดับ 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ กอนการ
ฝกและหลังการฝกสัปดาหท่ี 4,6 และ 8 พบวา กลุมควบคุมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ
กลุมทดลองพบวาแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังนั้น จึงทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดย
ใชวิธีของบอนเฟอรโรนี (Bonferroni) พบวา ความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ กอนการฝกแตกตางกับหลัง
การฝกสัปดาหท่ี 6 และ 8 และหลังฝกสัปดาหท่ี 4 แตกตางกับหลังฝกสัปดาหท่ี 6 และ 8 สวนคูอ่ืนพบวาไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
  3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการใชการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
ที่มีตอความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ พบวา กลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และ 8 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

คำสำคัญ: โปรแกรมการฝกจินตภาพ 

Abstract  
 The objectives of this research are as follows; to compare the differences in accuracy 
from the effect of imagery training on weight lifting skills in Snatch of weightlifting Chonburi Sports 
School Between the experimental group and the control group  
The research found that.  
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 1. The mean and standard deviation of the results of precision weight training in Snatch 
posture showed that the experimental group before the training and after the training week 4,6 and 
8 had the mean values of 1.50 1.80 2.40 and 2.60 respectively with standard deviations 0.51 0.52 
0.50 and 0.50 respectively. The control group before the training and after the training week 4,6 and 
8 had the mean values of 1.45 1.55 1.60 and 1.60 respectively with the standard deviation 0.51 0.51 
0.50 And 0.50 respectively  
 2. Comparing the differences of mean, precision skills training, weight lifting in Snatch 
Before training and after the training week 4, 6 and 8, the control group was not different. Statistical 
significance at the level of .5 and the experimental group were found to be different. With 
statistical significance at the level of .05 Therefore, testing for differences in pairs using the method 
of Bonferroni Therefore, the pairing tests are therefore conducted in pairs. By using the method of 
Bonferroni. it was found that the ability to lift weights in Nancy's position. Before training was 
different from after training at week 6 and 8 and after training at week 4 different from after training 
at week 6 and 8. The other pairs were not different. With statistical significance at the level of .05 
 3. Comparison of differences in average results from using precision training for weight 
lifting in Snatch It was found that the experimental group and the control group after the 6 th and 
8 th week training were significantly different at the .05 level. 
Keywords: Imagery program  
 
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  
 กีฬามีความสำคัญในการสรางความภาคภูมิใจ ความสุขและความสามัคคีของคนในชาติความสำเร็จของ
นักกีฬาไทย ในการแขงขันระดับนานาชาติ และความสำเร็จของนักกีฬาอาชีพ เปนแรงบันดาลใจใหเยาวชนไทย มุงม่ัน
ที่จะกาวไปสูเปาหมายแหงความสำเร็จ นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จเปนแบบอยางทางดานความคิด และการ
เปลี ่ยนแปลงใหนักกีฬาไดพัฒนาศักยภาพแหงตนเองอยางจริงจัง กีฬามีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมไทย 
ประชาชนมีคุณภาพทางดานรางกายและจิตใจ กระแสสังคมจึงหันมาออกกำลังกาย เลนกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาทักษะ
สูความเปนเลิศประสบผลสำเร็จระดับโลก และกาวไปสูกีฬาอาชีพตอไป ซึ่งภายใตยุทธศาสตรชาติ (๑๔) ประเด็น 
ศักยภาพการกีฬา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) สวนท่ี 3 (๓.๒) แผนยอย “ การสงเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสูระดับอาชีพ ” 
การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสูระดับอาชีพ โดยมุงการสรางและพัฒนานักกีฬาของชาติ การเฟนหา นักกีฬาที่มี
ความสามารถ สรางพ้ืนท่ีและโอกาสในการแขงขันแสดงศักยภาพดานกีฬา นันทนาการ และ วิทยาศาสตรการกีฬา การ
สงเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสรางแรงบันดาลใจในการตอยอดความสำเร็จ จากความเปนเลิศสูการประกอบ
อาชีพและมีเสนทางอาชีพที่มั่นคง ควบคูกับสงเสริมสนับสนุนศึกษาเชิงลึก ดานการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร
การกีฬา การจัดการความรูและพัฒนาระบบฐานขอมูล เพื่อนำมาใช สงเสริมและสนับสนุนกีฬาเพื่อความเปนเลิศ กีฬา
เพื่อการอาชีพ และนันทนาการเชิงพาณิชยซึ่งปจจัยสำคัญคือ ความรูในการพัฒนานักกีฬาระดับนานาชาติเพื่อความ
เปนเลิศและกีฬาอาชีพ เสนทางการพัฒนานักกีฬาแตละ ชนิด/แตละกลุม ปจจัยสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกท้ัง
ดานโครงสรางพื้นฐาน อุปกรณการกีฬาที่มีมาตรฐาน รองรับกีฬานานาชาติ การสงเสริมการพัฒนาแพลตฟอรม การ
พัฒนาระบบกลไกรองรับการสรางนักกีฬาเปนเลิศ และนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานการจัดการแขงขัน
กีฬาเพ่ือความเปนเลิศ ท้ังในระดับชาติและ นานาชาติ (ยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ. 2561-2580: 7)  
  กีฬายกน้ำหนัก ไดถูกพัฒนามาเปนลำดับ โดยธรรมชาติของมนุษยเรามักจะแสดงใหคนอื่นๆ เห็นวา
ตัวเองเปนคนทีมีรางกายแข็งแรงกวาคนอื่นๆ จนมีการประลองการยกสิ่งของตางๆ เชน ยกกอนหิน ยกเหล็ก ยกเสาไม 
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เปนตน ในชวงกลางคริสศตวรรษที่ 18 มีกีฬาหลายชนิดเกิดขึ้น รวมท้ังกีฬายกน้ำหนักที่มีการกำหนดกฎกติกา เพื่อให
การแขงขันเกิดความยุติธรรมและสนุกสนานย่ิงขึ้น มีการแพรขยายการเลนไปตามประเทศตางๆในทวีปยุโรป และมีการ
จัดการแขงขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแหงโลกเปนครั้งแรก ณ กรุงลอนดอน ใน ค.ศ. 1891 ครั้งสุดทายมีการจัดแขงขัน
ชิงชนะเลิศแหงโลก ครั้งที่ 73 (ชาย) ครั้งที่ 18 (หญิง) ณ เมืองแวนคูเวอร แคนาดา เมื่อ ค.ศ. 2003 จะเห็นวากีฬายก
น้ำหนักเปนกีฬาชนิดหนึ่ง ท่ีนิยมเลนและแขงขันมามากกวา 100 ป ในประเทศไทย มีการเลนกีฬายกน้ำหนักกวา 50 ป
แลว มีการบันทึกเปนทางการวา สมาคมยกน้ำหนักฯ ไดกอตั้งมา เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2501 มีการจัดการแขงขันท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศจนทำใหนักกีฬายกน้ำหนักของไทยมีความสามารถติด อันดับแชมปเปยนโลกหลายคน 
เชน 1. ชัยยะ สุขจินดา 2. สงา วังศิริ 3.วาสนา ปุจฉาการ 4. เกษราภรณ สุดา 5. ปวีณา ทองสุก 6. อุดมพร พลศักดิ์ 7. 
จันทรพิมพ กันทะเตียน 8. อารีย วิรัฐถาวร (การกีฬาแหงประเทศไทย: 2004)    
 ในการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซโดยใชโปรแกรมการฝกจิตภาพ มีขั้นตอนการ
ฝกดังนี้ ขั้นที่ 1 หลับตาแลวนึกถึงเปาหมายที่ตัวเองสรางจินตนาการ เชน การฝกพฤติกรรมหรือ ทักษะใหมๆ การ
เปลี่ยนแปลงอารมณการเสริมพฤติกรรมในทางบวกหรือปฏิเสธการสรางภาพ ในใจ ในทางลบ ขั้นที่ 2 สรางภาพไปใน
ทางบวก และตั้งเปาหมายวาตองบรรลุผลสำเร็จ ขั้นที่ 3 ดึงตนเองเขาสูภาพที่ไดสรางไวและเริ่มประสบการณในการ
สรางภาพในใจใน แบบ 3 มิติดังนี้ 3.1 ขณะสรางภาพในใจผูฝกมองเห็นอะไร เชน จุดมุงหมายตัวของผูฝก ความ
ภาคภูมิใจ เปนตน 3.2 ขณะสรางภาพในใจผูฝกรู สึกอยางไร เชน พึงพอใจ มีความสุข ตื ่นเตน มีความสามารถ 
ปราศจากความวิตกกังวล ผอนคลาย เปนตน 3.3 ขณะสรางภาพในใจรางกายของผูฝกมีการตอบสนองอยางไร 
ยกตัวอยาง เชน รูสึกถึงความผอนคลาย มีความสามารถในกีฬานั้นๆ มีการตอบสนองในทันทีความเชี่ยวชาญ ความตึง
ของกลามเนื้อ ความแข็งแกรง เปนตน ขั้นท่ี 4 สรางภาพท่ีตอบสนองตอกิจกรรมของการสรางภาพในใจ เชน การไดรับ
การ ยกยอง เปนท่ียอมรับ 17 ขั้นท่ี 5 สรางภาพท่ีทำใหตนเองมีการตอบสนองในทางอ่ืนเชน ความตื่นเตน ความชื่นชม 
ยินดีไดรับความสำเร็จ เปนผูชนะ ขั้นที่ 6 ลืมตาขึ้นชาๆ เมื่อใดก็ตามที่ผูฝกรับรูและรูสึกถึงชัยชนะ ผูฝกจะตองสราง
ภาพ ภาย ในใจตอไปจนกวาผูฝกจะรูสึกวาภาพท่ีสรางขึ้นมานั้นเปนความจริง จงระลึกไวเสมอวาการเปน ผูชนะจะตอง
อาศัยความอดทน ความพยายามและการอุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (รัชเดช เครือ ทิวา. 2553 อางถึงใน Messina; 
& Massina. 2004) นฤมล จันทรสุข และ พีระพงศ บุญศิริ (2561) ไดทำการวิจัยเรื่องผลการฝกจินตภาพท่ีมีตอความ
แมนยำของนักกีฬายิงธนูจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝกจินตภาพที่มีตอความ
แมนยำ สรุปไดวาการฝกจินตภาพควบคูไปกับการฝกยิงธนูปกติมีผลทำใหนักกีฬามีการพัฒนาทักษะการยิงธนูไดดีข้ึน
กวาการฝกยิงธนูทั่วไปเพียงอยางเดียว จิราวัฒน ขจรศิลป (2559) ไดทำการวิจัยเรื่องผลของการฝกจินตภาพที่มีตอ
ทักษะการตีวูดบอลลูกสั้นเพื่อความแมนยำของนักกีฬาวัดบอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของความแมนยำจากผลของการฝกจินตภาพที่มีตอทักษะการตีวูดบอลลูกสั้น 
ผลการวิจัย พบวา การเปรียบเทียบผลทักษะการตีวูดบอลลูกสั้น ระหวางกลุมทดลอง (X = 0.11,S.D.=0.084) กับกลุม
ควบคุม (X = 0.57, S.D.=0.377) พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 05 (t=0942, p:.00) แสดงวา 
กลุมทดลองมีความแมนยำในการตีวูดบอลลูกสั้นหลังการฝกทักษะการตีวูดบอลควบคูกับการฝกตามโปรแกรมการจินต
ภาพสูงกวากลุมควบคุม 
 จากเหตุขางตนเห็นไดวา ในการฝกจินตภาพการยกน้ำหนักในทาสแนทซ มีขอควรพึงระวังในการฝกซอม
กอนการแขงขันเนื่องจากการฝกซอมของนักกีฬายกน้ำหนักขาดความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ เพราะกติกา
การยกน้ำหนักในทาสแนทซมีเพียง 3 ครั้งเทานั้น มีเวลาในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ 1 นาทีตอครั้ง ถานักกีฬาไดรับ
การฝกซอมดวยโปรแกรมจินตภาพจะชวยใหนักกีฬามีแรงจูงใจ และมองเห็นภาพของตนเองในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ 
ไดอยางชัดเจนและมีความแมนยำและความมั่นใจในตนเองมากขึ้นนักกีฬาสามารถพัฒนาตนเองจากการฝกจินตภาพท่ี
มีตอความแมนยำของการยกน้ำหนักในทาสแนทซของตัวแทนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน สงผลใหนักกีฬายกน้ำหนัก
สามารถพัฒนาทักษะใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมการฝกจินตภาพท่ี
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มีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ เพื่อการสรางความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกีฬายก
น้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ไดไปประยุกตใชควบคูกับการพัฒนาดานทักษะกีฬายกน้ำหนัก
ตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝกจินตภาพที่มีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกีฬา
ยกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหวางกอนฝกกับหลังสัปดาหท่ี 4,6 และ 8  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลของการฝกจินตภาพท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกฬีายก
น้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบรุี ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง  

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. ผลของการฝกจินตภาพท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกีฬายกน้ำหนัก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหวางกอนฝกกับหลังสัปดาหท่ี 4, 6 และ 8 แตกตางกัน 
 2. ผลของการฝกจินตภาพท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกีฬายกน้ำหนัก 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แตกตางกัน 

วิธีดำเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่อง “ผลของการฝกจินตภาพท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกีฬายกน้ำหนัก  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี” ผูวิจัยเสนอวิธีการดำเนินการวิจัยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบความแตกตางของ

ความสามารถจากผลของการฝกจนิตภาพของนักกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ระหวางกลุมควบคุมและ

กลุมทดลอง โดยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้  

ตาราง 3.1 แผนภาพการวิจัยผลของการฝกจินตภาพท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ ของนักกีฬายกน้ำหนัก  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

กลุม ทดสอบกอนการทดลอง ตัวแปรตน ทดสอบหลังการทดลอง 

สัปดาหที่ 4,6 และ 8 

E O1 X O2 

C O1 - O2 

 

E คือ กลุมทดลอง 

C คือ กลุมควบคุม 

  O1 คือ ทดสอบกอน 

     O2 คือทดสอบหลัง สัปดาหท่ี 4, 6 และ 8 

     X คือ การฝกจินตภาพ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรคือ นักกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2562 จำนวนท้ังหมด 50 คน 

 กลุมตัวอยาง เปนนักกีฬายกน้ำหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ปการศึกษา 2562  จำนวน 40 คน 

 การแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม ไดแกกลุมควบคุมและกลุมทดลอง กลุมละ 20 คน โดยมอบหมายใหกลุม

ทดลองฝกตามโปรแกรมจินตภาพและฝกการยกน้ำหนักในทาสแนทซ และกลุมควบคุมฝกตามโปรแกรมจินตภาพและฝก

การยกน้ำหนกัในทาสแนทซ สัปดาหละ 6 วัน เปนระยะเวลา 8 สัปดาห 
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กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 

1 2 

4 3 

5 6 

8 …. 

  
 แลวนำทั้งสองกลุมมาทำการสุมอยางงาย จัดเปน กลุมทดลองท่ี 1 คือกลุมทดลองฝกดวยโปรแกรมการ
ฝกการจินตภาพ กลุมทดลองท่ี 2 คือกลุมควบคุมฝกดวยโปรแกรมการฝกการจินตภาพ ดวยวิธีจัดกลุมใหมีความสามารถ
ใกลเคียงกัน (Matching group method) 
 

สถิติและการวิเคราะหขอมูล  

 ผูวิจัยไดดำเนินการดังตอไปนี้ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมโปรแกรมคอมพิวเตอร ระหวางกลุมที่ใช

โปรแกรมการฝกการจินตภาพกับกลุมควบคุมใชสถิติ (t-test) แบบ Independent 

  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการฝกจินตภาพที่มีตอ

ความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซโดยแบงผลการวิเคราะหขอมูล การนำเสนอขอมูล และการแปลความหมาย

การวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   1. หาคาเฉลี่ยและสวยเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลของการฝกจินตภาพที่มีตอความสามารถใน

การยกน้ำหนักทาสแนทซ 

   2. เปรียบเทียบผลการใชการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ กอนการฝก

และหลังการฝกสัปดาหที่ 4,6 และ8 ดำเนินการโดยใชสถิติทดสอบสมมติฐานใช (one-way repeated measures 

ANOVA) ถาพบความแตกตางทำการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ Bonferroni 

   3. เปรียบเทียบความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซระหวางกลุมที่ฝกดวยโปรแกรม

จินตภาพ ดำเนินการโดยใชสถิติทดสอบสมมติฐานใช (t-test Independent) 

สรุปผลการวิจัย  
 1. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
พบวา กลุมทดลอง กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 4,6 และ 8 มีคาเฉลี่ย เทากับ 1.50 1.80 2.40 และ 2.60 
ตามลำดับ มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 0.52 0.50 และ 0.50 ตามลำดับ กลุมควบคุม กอนการฝกและหลังการฝก
สัปดาหที่ 4,6 และ 8 มีคาเฉลี่ย เทากับ1.45 1.55 1.60 และ1.60 ตามลำดับ มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 0.51 
0.50 และ0.50 ตามลำดับ 
 2. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 4,6 และ 8 พบวา กลุมควบคุมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และกลุมทดลองพบวาแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงทำการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคู โดยใชวิธีของบอนเฟอรโรนี (Bonferroni) พบวา ความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ กอนการฝก
แตกตางกับหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และ 8 และหลังฝกสัปดาหที่ 4 แตกตางกับหลังฝกสัปดาหที่ 6 และ 8 สวนคูอ่ืน
พบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 3. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการใชการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
ที่มีตอความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ พบวา กลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการฝกสัปดาหที่ 6 และ 8 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการความสามารถในการยกน้ำหนัก
ทาสแนทซ โดยแบงผลการวิเคราะหขอมูล การนำเสนอขอมูล และการแปลความหมายการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 หาคาเฉลี่ยและสวยเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลของความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบผลการใชการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ กอนการฝกและ

หลังการฝกสัปดาหที ่ 4,6 และ8 ดำเนินการโดยใชสถิติทดสอบสมมติฐานใช (one way repeated measures 
ANOVA) ถาพบความแตกตางทำการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีของ Bonferroni 

ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซระหวางกลุมท่ีฝกดวยโปรแกรมจินตภาพ 
ดำเนินการโดยใชสถิติทดสอบสมมติฐานใช (t-test Independent) 

 
ตาราง 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 
กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหท่ี 4,6 และ 8 

รายการ ผลการทดสอบ 

กอนการฝก หลังฝกสัปดาหท่ี 

4 

หลังฝกสัปดาหท่ี 

6 

หลังฝก 

สัปดาหท่ี 8 

X� S.D. X� S.D. X� S.D. X� S.D. 

กลุมทดลอง 1.50 0.51 1.80 0.52 2.40 0.50 2.60 0.48 

กลุมควบคุม 1.45 0.51 1.55 0.51 1.60 0.50 1.60 0.50 

 
จากตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ พบวา 
กลุมทดลอง กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 4,6 และ 8 มีคาเฉลี่ย เทากับ1.50 1.80 2.40 และ2.60 ตามลำดับ 
มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 0.52 0.50 และ 0.50 ตามลำดับ กลุมควบคุม กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหท่ี 
4,6 และ 8 มีคาเฉลี่ย เทากับ1.45 1.55 1.60 และ1.60 ตามลำดับ มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 0.51 0.50 และ 
0.50 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ กอนการฝก
และหลังการฝกสัปดาหท่ี 4,6 และ 8 

รายการ แหลงความแปรปรวน SS df MS F P 

กลุมทดลอง ระหวางเวลาท่ีทดสอบ 16.838 3 5.613 29.316* .000 

ความคลาดเคลื่อน 10.913 57 .191   
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กลุมควบคุม ระหวางเวลาท่ีทดสอบ .300 3 .100 1.096* .358 

ความคลาดเคลื่อน 5.200 41.634 .125   

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักทาสแนทซ 

กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหที่ 4,6 และ 8 พบวา กลุมควบคุมไมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และกลุมทดลองพบวาแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคู 
โดยใชวิธีของบอนเฟอรโรนี (Bonferroni) 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ ระหวางกอนการ
ฝกและหลังการฝกสัปดาหท่ี 4,6 และ 8 ของกลุมทดลอง 
ระหวางเวลาท่ีทดสอบ X� กอนการฝก หลังฝกสัปดาห

ท่ี 4 

หลังฝก

สัปดาหท่ี 6 

หลังฝก

สัปดาหท่ี 8 

X� - 1.50 1.80 2.40 2.60 

กอนการฝก 1.50 - -.300 -.900* -1.150* 

หลังฝกสัปดาหท่ี 4 1.80  - -.600* -.850* 

หลังฝกสัปดาหท่ี 6 2.40   - -.250 

หลังฝกสัปดาหท่ี 8 2.60    - 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
จากตาราง 3 การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ โดยใชวิธี

ของบอนเฟอรโรนี (Bonferroni) พบวา ความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ กอนการฝกแตกตางกับหลังการ
ฝกสัปดาหที่ 6 และ 8 และหลังฝกสัปดาหที่ 4 แตกตางกับหลังฝกสัปดาหที่ 6 และ 8 สวนคูอื่นพบวาไมแตกตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการใชการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ   
ท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ กอนการฝกและหลังการฝกสัปดาหท่ี 4,6 และ 8 

รายการ กลุมทดลอง กลุมควบคุม t P 

X� S.D. X� S.D. 

กอนการฝก 1.50 0.51 1.45 0.51 .309 .759 

หลังฝกสัปดาหท่ี 4 1.80 0.52 1.55 0.51 1.530 .134 

หลังฝกสัปดาหท่ี 6 2.40 0.50 1.60 0.50 5.033* .000 
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หลังฝกสัปดาหท่ี 8 2.60 0.48 1.60 0.50 6.694* .000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยผลการใชการฝกทักษะความสามารถในการยกน้ำหนัก
ในทาสแนทซ ท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ พบวา กลุมทดลองกับกลุมควบคุมหลังการฝกสัปดาหท่ี 6 
และ 8 แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผล  
 หลังฝกดวยโปรแกรมจินตภาพความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซดีขึ้น เพราะการฝกจินตภาพ
จะชวยใหเกิดภาพความสำเร็จในใจมีสมาธิทำใหใจสงบนิ่งและสามารถมองเห็นภาพในจินตนาการไดอยางชัดเจน
สอดคลองกับวรรณี เจิมสุรวงศ (2545 : 4) กลาววา การจินตภาพเปนทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา ที่สามารถใชในการ
ฝกเพื่อเพิ่มความสามารถ โดยการใชประสาทสัมผัสในการสรางหรือรวบรวม ขอมูลเพื่อสรางประสบการณใหเกิดขึ้นในใจ 
และสอดคลองกับงานวิจัยของเดชะ พุมานนท (2556)  
 ผลของการฝกจินตภาพควบคูกับการฝกทักษะกีฬาเปตองในกลุมทดลองมีผลตอการพัฒนาการโยนลูก
เลียดหลังสัปดาหที่ 8 และมีผลตอลูกโดงหลังสัปดาหที่ 4 และสัปดาห ที่ 8 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ กลุมทดลองดีกวากลุมควบคุมในสัปดาหที่ 6 กับ 8 การฝกจินตภาพมีผล
ทางบวกตอความสามารถการยกน้ำหนักในทาสแนทซ อยางงายและมีความแมนยำมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการจินตภาพ
เปน เทคนิคท่ีชวยในการฝกเพ่ือใหเกิดความสามารถและใชในการผอนคลาย โดยการนึก ถึง ภาพตัวเองขณะท่ีสามารถ
ทำไดดีและประสบความสำเร็จ โดยการใชประสาทสัมผัสท้ังหมด การสรางภาพเคลื่อนไหวในใจกอนแสดงทักษะจริง ถา
ภาพในใจ ที่สรางขึ้นมีความชัดเจนและมีชีวิตชีวามาก ก็จะชวยใหการแสดงทักษะจริงไดผลดีขึ้นไปดวย ดังนั้น การรับรู
ตางๆ ในดาน การไดยิน การไดกลิ่น การสัมผัส การรูสึกถึงการเคลื่อนไหว และการรับรูรสจะชวยใหนักกีฬาสรางจินต
ภาพไดชัดเจนยิ่งขึ้น  สอดคลองกับนายวรพันธ เคาเหลือง,นฤพนธ วงศจตรุภัทร,พิชิต เมืองนาโพธ์ิ,เสกสรร ทองคำ
บรรจง (2557) พบวาความสามารถในทักษะการเลนวินดเซิรฟอยางงายของกลุม ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติ (ขนาดอิทธิพล มีคาเทากับ .66) สวนความสามารถในทักษะการเลนเวินดเซิรฟอยางยากของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (ขนาดอิทธิพล มีคาเทากับ 0.91) เชนเดียวกัน ความสามารถใน
การจินตภาพทางการกีฬาของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคลองกับณิชาพัชร สุธรรม
วงศ ชัยรัตน ชูสกุล  รังสรรค โฉมยา พบวาผลการฝกของกลุมทดลองและกลุมควบคุม เวลาปฏิกิริยา ความเร็ว มีการ
พัฒนาที่ดีขึ้น ภายหลังการฝกสัปดาหที่ 4 และ สัปดาหที่ 8 ความวิตกกังวลทั้ง 3 ดาน ของกลุมทดลอง ภายหลังการ 
ฝกสัปดาหที่ 8 มีการพัฒนาที่ดีข้ึน กวา กลุมควบคุม และโดยรวมความวิตกกังวลทั้ง 3 ดาน ของกลุม ทดลองภายหลัง
การฝกสัปดาหท่ี 4 และ สัปดาหท่ี 8 มีการพัฒนาท่ีดีกวา กลุมควบคุม อยางมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลอง
กับศศิมา พกุลานนท และ นิภาวรรณ กันทา (2558) พบวาผลหลังจากการฝกทักษะการเสิรฟตะกรอควบคูกับการฝก
จินตภาพพรอมการฟงเพลงนั้นนักกีฬามีความแมนยำในการเสิรฟตะกรอดีขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<.05) การฟงเพลง
ชวยใหนักกีฬาเกิดผอนคลายจึงทำใหการฝกจินตภาพมีประสิทธิภาพ และการฝกทักษะเสิรฟตอจากการฝกจิตอยาง
ทันที นักกีฬาสามารถถายทอดขอมูลที่ไดจากการฝกจิตใจสูสถานการณจริง และสามารถพัฒนาความแมนยำในการ
เสิรฟไดในระยะเวลาเพียง 4 สัปดาห 
 
ขอเสนอแนะ  
 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
 (1) โปรแกรมการฝกจินตภาพสามารถพัฒนาความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ จึงควรนำผล
วิจัยในครั้งนี้ไปเสนอ ผูบริหาร ผูอำนวยโรงเรียนกีฬา ผูฝกสอน นักวิทยาศาสตรการกีฬา และผูท่ีสนใจนำไปพัฒนากับ
นักกีฬายกน้ำหนักเพ่ือใหเกิดความม่ันใจความต้ังม่ันในการยกทาสแนทซ 
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 (2) การฝกจินตภาพในครั้งนี้เปนการชวยทำใหเรามีความม่ันใจมีสติและมีสมาธิพรอมดวยรางกาย จิตใจท่ี
เขมแข็ง สามารถนำมาใชแขงกับคูตอสูในการแขงขันท่ีเปนการแขงขันท่ีสูสีกันมาก ซ่ึงจะทำใหเราแกเกมไดทันเวลาและ
ไดเปรียบคูตอสู เราจะมีสมาธิ มีความม่ันใจ มีเปาหมายมากขึ้นและทำใหเรามองเห็นภาพความเปนจริงในใจอยูขางหนา
เราอยางแทจริง 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 (1) ควรมีการศึกษาโปรแกรมการฝกสมาธิท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักในทาสแนทซ 
 (2) ควรมีการศึกษาโปรแกรมการฝกจินตภาพท่ีมีตอความสามารถในการยกน้ำหนักทาคลีนแอนเจิรค  

 (3) ควรมีการศึกษาโปรแกรมการฝกจินตภาพไปใชกับการฝกกีฬาอ่ืนๆ   
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