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การหาความสามารถในการพยากรณ์ความสูง พบว่า พลังในการกระโดด ระยะทางก้าวที่ 2 และ
อัตราเร็วก้าวที่ 2 สามารถพยากรณ์ความสูงในการกระโดดเลย์อัพได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยการพยากรณ์มีอิทธิพลร้อยละ 59.5% 
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The purposes of this study were to study the influence of distance, speed and 

power in height of layup jumping in basketball players. The samples consist of twelve 
male professional basketball players. The data was analyzed using a 3D motion analysis 
program. The data analysis instruments used in this research included the following: 1) to 
identify the relationship between first and second step distance, the speed of the first and 
second step, jumping power and the height of lay-up jump using Pearson's correlation 
statistics; 2) to analyze the ability to predict the height of the layup jump at first and second 
step distance, the speed of the first and second step, jumping power using multiple 
regression statistics with a statistical significance of 0.05. The results found that all 
variables had a statistically significant correlation with the height of the layup jump, with a 
statistical significance of 0.05. Furthermore, an analysis of prediction of height indicated 
that jumping power, second step distance and second step speed had a statistically 
significant correlation with the prediction of the height of layup jumps, with a statistical 
significance of 0.05. The ability to predict abilities influenced 59.5% of the jump height. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมูหิลงั 

กีฬาบาสเกตบอล เป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในประเทศไทย มีการ
จัดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลทั้งในระดับสมัครเล่นและระดับลีกอาชีพ บาสเกตบอลเป็นกีฬา
ประเภททีมมีผู้เล่นทั้งหมด 12 คน แบ่งออกเป็นตัวจริงลงสนาม ฝ่ายละ 5 คนและตัวส ารอง 7 คน
ท าการแข่งขันทั้งหมด 4 ควอร์เตอร์ ควอร์เตอร์ละ 10 นาที (Turnbull, 1973; อภิชาติ อ่อนสร้อย & 
ปรีชา ศิริรัตน์ไพบูลย์, 2555) ดังนั้น นักกีฬาจ าเป็นต้องมีสมรรถภาพและความสามารถเฉพาะตัว
เช่น ทักษะ เทคนิคและแทคติกในการแข่งขัน ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เข้ามามีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาความสามารถทางการกีฬา โดยเฉพาะด้านชีวกลศาสตร์การกีฬาได้มี
การศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการเคลื่อนไหวที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพสูงสุดในการเล่นกีฬา และเพื่อ
พัฒนาความสามารถของนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ (Adashevskiy et al., 2013; Artur et al., 2014; 
Sewell-Loftin et al., 2012) 

การท าคะแนนในกีฬาบาสเกตบอลแบ่งออกเป็นระยะพื้นที่ 2 คะแนน และ 3 คะแนนโดย
ในระยะพื้นที่ 2 คะแนนเป็นระยะที่ใกล้ห่วงและมีโอกาสท าคะแนนได้มากที่สุด ทักษะการเลย์อัพ
(Lay-up) เป็นทักษะที่นิยมใช้ในการท าคะแนนในระยะพื้นที่ 2 คะแนน เพราะการเลย์อัพเป็นการ
เคลื่อนที่ เข้ายิงประตูที่มีระยะการยิงใกล้ห่วงมากที่สุด  (Bal, Deol, & Kaur, 2009; Yaohui, 
Raymond, & Pui, 2017) นักกีฬาต้องสร้างอัตราเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อช่วยส่งแรงในการกระโดด
ให้สูงที่สุด (Ivan et al., 2014; Jimenez-Reyes et al., 2017) เพื่อน าลูกลงห่วงได้อย่างรวดเร็วโดย
ไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันได้ ทักษะการเลย์อัพจึงต้องอาศัยเทคนิคและแทคติก โดยเฉพาะ
ความสามารถในการสร้างอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะการก้าวที่เหมาะสมและแรงในก้าวสุดท้าย
เพื่อส่งผลต่อความสูงในการกระโดด (Gledson et al., 2018; Ivan et al., 2014; Thomas et al., 
2017) ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยองค์ประกอบการประสานสัมพันธ์การท างานของระยางค์ส่วนต่างๆ
ของร่างกายการส่งแรงผ่านข้อต่อรวมถึงการจัดระเบียบมุมของร่างกาย (Joel et al., 2011; Kumar 
et al., 2015) 

อัตราเร็วในการเคลื่อนที่เป็นพื้นฐานส าคัญและเป็นหัวใจส าคัญของกีฬาที่ใช้การเคลื่อนที่
ในระยะทางสั้นๆ (Seyoung et al., 2014) เมื่อนักกีฬามีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่จะท าให้เกิดพลังที่
จะช่วยในการกระโดด (เจริญ กระบวนรัตน์, 2540, p. 1) ในงานวิจัยกระโดดสูงของ Covadonga 
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et al. (2019) พบว่า อัตราเร็วในการเคลื่อนที่นั้นเป็นตัวแปรส าคัญของระยะทางในแต่ละก้าว
โดยเฉพาะระยะทางของก้าวสุดท้ายก่อนท าการกระโดดขึ้นเพราะนักกีฬาจะเปลี่ยนทิศทางของ
ร่างกายเพื่อท าการกระโดดให้ข้ามไม้ขวาง ดังนั้นนักกีฬาจึงต้องมีอัตราเร็วและระยะทางเหมาะสม
ท่ีจะช่วยในการทรงตัวเพื่อส่งพลังให้กระโดดได้สูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยการเลย์อัพของ อรวรีย์ 
อิงคเตชะ (2559) พบว่าหากนักกีฬาเพิ่มความเร็วในขณะเคลื่อนที่เลย์อัพได้มากพอ จะท าให้
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของจากแนวระนาบไปสู่การกระโดดขึ้นแนวด่ิงใน
การเลยอั์พได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากย่ิงขึ้น 

ระยะทางในการก้าวเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างอัตราเร็วในการยิงประตูเพราะเป็น
ตัวก าหนดต าแหน่งก้าวสุดท้ายที่เหมาะสมก่อนท าการยิงประตู หากก้าวสุดท้ายมีระยะที่ ไม่
เหมาะสมหรือห่างจากห่วงมากเกินไปจะท าให้การยิงประตูมีประสิทธิภาพลดลง (Leite, 2013)ใน
งานวิจัยการเลย์อัพของ อรวรีย์ อิงคเตชะ (2559) พบว่า ถ้านักกีฬาวางเท้าไปข้างหน้าในก้าว
สุดท้ายก่อนทะยานตัวขึ้นกระโดดมากเกินไปท าให้ล าตัวเอนมาทางด้านหลังซึ่งส่งผลให้พลังในการ
กระโดดลดลงเนื่องจากเกิดแรงฉุด (Breaking force) ท าให้อัตราเร็วและแรงลดลงอีกทั้งยังท าให้
จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายต่ าซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสูงในการกระโดด 

พลังในการกระโดดเกิดจากแรงและอัตราเร็วจากการเคลื่อนไหวของนักกีฬาจะเป็น 
ตัวแปรที่ส าคัญที่จะท าให้การกระโดดมีประสิทธิภาพสูงสุด (Radivoj et al., 2015; Shaher et al., 
2011) สอดคล้องกับงานวิจัยบาสเกตบอลของ Kumar et al. (2015) เปรียบเทียบการยืนกระโดด
ยิงประตูระยะ 3 คะแนน หลังจบการแข่งขันควอร์เตอร์ที่ 1 และจบควอร์เตอร์ที่ 4 พบว่าพลังในการ
กระโดดยิงประตูนั้นมีความแตกต่างกัน สาเหตุมาจากแรงและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ลดลง 
ดังนั้น แรงและอัตราเร็วของการเคลื่อนที่จึงมีความส าคัญต่อความสูงในการกระโดดยิงประตูเพื่อ
ช่วยส่งพลังในการกระโดดให้สูงที่สุด (เจริญ กระบวนรัตน์, 2540, p. 1) ดังนั้นกีฬาบาสเกตบอลจึง
ต้องการอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ ระยะการก้าวที่เหมาะสมและแรงในก้าวสุดท้ายเพื่อส่งผลต่อ
ความสูงในการกระโดด 

ปัจจุบันการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเลย์อัพทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ยังมีไม่มาก
นัก และยังมีข้อถกเถียงในเรื่องของตัวแปรที่ส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเลย์อัพ เช่น
ระยะทาง ความเร็วแต่ละก้าว แรงในการกระโดด และปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความสูงในการ
กระโดดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเลย์อัพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของ
ระยะทางอัตราเร็ว และพลังที่มีต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพของนักกีฬาบาสเกตบอล โดยมี
ค าถามงานวิจัย คือ (1) ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 
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พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพของนักกีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างไร 
(2) ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1อัตราเร็วก้าวที่ 2 พลังในการกระโดดเลย์
อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ มีความสัมพันธ์กันหรือไม่และ (3) ระยะทางก้าวที่ 1
ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 และพลังในการกระโดดเลย์อัพ สามารถ
พยากรณ์ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ ได้หรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์แบบ 3 มิติ ร่วมกับการใช้
แผ่นวัดแรง ค าตอบที่ได้จะใช้เป็นแนวทางการวางแผนในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน 
และบุคคลที่สนใจ ในการพัฒนารูปแบบการฝึกซ้อมเทคนิคและการเคลื่อนไหวให้มีศักยภาพสูงสุด
ในการแข่งขัน 

 
ความมุง่หมายของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาตัวแปร ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 
2 พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1
อัตราเร็วก้าวที่ 2 พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

3. เพื่อศึกษาความสามารถในการพยากรณ์ความสูงในการกระโดดเลย์อัพของระยะทาง
ก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 และพลังในการกระโดดเลย์อัพ 

 
ความส าคญัของการวจิยั 

การวิจัยนี้จะท าให้ทราบ ตัวแปรทางชีวกลศาสตร์ ความสัมพันธ์ และความสามารถ 
ในการพยากรณ์ความสูงในการกระโดเลย์อัพของ ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็ว
ก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ ผลที่ได้จะ
ใช้เป็นแนวทางการวางแผนในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และบุคคลที่สนใจในการพัฒนา
รูปแบบการฝึกซ้อม เทคนิค และการเคลื่อนไหวให้มีศักยภาพสูงสุดในการแข่งขัน 

 
ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
นักกีฬ าบาส เกตบอลที่ เ ข้ า ร่ วมการแข่ ง ขั น รายการ  Thailand Basketball 

Development League 2017 (TBDL 2017) เพศชาย จ านวน 204 คน 
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
นักกีฬาบาสเกตบอลสังกัดทีม HT-TITANS เพศชาย จ านวน 12 คน ได้มาจากการ

เลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรายการ  Thailand 
Basketball Development League 2017 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ 

ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 
และพลังในการกระโดดเลย์อัพ 

ตัวแปรตาม 
ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

เลย์อัพ หมายถึง การเคลื่อนที่เข้ายิงประตูพร้อมกับก้าวเท้าเคลื่อนที่ต่อเนื่อง 2 ก้าว 
แล้วจึงท าการกระโดดขึ้นเลย์อัพ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550, pp. 86-87) 

ระยะทางก้าวท่ี 1 หมายถึง ต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากปลายเท้าซ้ายถึงปลายเท้าขวา
ของก้าวท่ี 1 

ระยะทางก้าวท่ี 2 หมายถึง ต าแหน่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากปลายเท้าขวาถึงปลายเท้าซ้าย
ของก้าวที ่2 

อัตราเร็วก้าวที่ 1 หมายถึง ระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลาจากปลายเท้าซ้าย 
ถึงปลายเท้าขวาของก้าวท่ี 1 

อัตราเร็วก้าวที่ 2 หมายถึง ระยะทางที่เปลี่ยนแปลงไปเทียบกับเวลาจากปลายเท้าขวา 
ถึงปลายเท้าซ้ายของก้าวที่ 2 

พลัง หมายถึง แรงและความเร็วที่ใช้ในการกระโดด (สาลี่ สุภาภรณ์, 2541, p. 100) 
ความสูง หมายถึง ระยะทางจากปลายเท้าก่อนกระโดดขึ้นจากพื้นกับจุดศูนย์ถ่วง 

ของร่างกาย (CG) ในขณะกระโดดเลย์อัพสูงสุดก่อนลูกลงห่วง 
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กรอบแนวคิดการวจิยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

ทักษะเลย์อัพ 

 

ชีวกลศาสตร์การกีฬา 

 

คิเนเมติกส์ 

 

ระยะทาง 

คิเนติกส์ 

 

อัตราเร็ว 

พลังในการกระโดด 

ความสูงในการกระโดด 
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สมมุตฐิานในการวจิัย 
1. ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1อัตราเร็วก้าวที่ 2 และพลังในการ

กระโดดเลย์อัพ มีความสัมพันธ์ต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
2. ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1อัตราเร็วก้าวที่ 2 และพลังในการ

กระโดดเลย์อัพ สามารถพยากรณ์ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 

ข้อจ ากัดของการวจิยั 
1. งานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะทักษะเลย์อัพ เท่านั้น 
2. การวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนไหวทักษะเลย์อัพ  ศึกษาเฉพาะ ระยะทางก้าวที่ 1

ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงใน
การกระโดดเลย์อัพ เท่านั้น 

3. งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการทดสอบแบบจ าลองสถานการณ์จริง ในห้องปฎิบัติการทาง  
ชีวกลศาตร์ (Biomachanics Laboratory) ณ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

3. งานวิจัยครั้งนี้ มีข้อจ ากัดในเรื่องการติดต้ังอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล จึงไม่สามารถ
ทดสอบในสนามบาสเกตบอลได้ 

4. งานวิจัยครั้งนี้ มีผู้เชี่ยวชาญทางชีวกลศาสตร์การกีฬาโดยตรง คอยให้ค าปรึกษา
ในขณะท าการทดสอบ และการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. วิเคราะห์โดยใช้กล้องจ านวน 6 ตัว ร่วมกับการใช้แผ่นวัดแรงจ านวน 2 เครื่อง 
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บทที ่2  
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง และได้น าเสนอ 

ตามหัวข้อต่อไปนี ้
1. กีฬาบาสเกตบอล 

1.1 ทักษะการยิงประตูกีฬาบาสเกตบอล 
1.2 องค์ประกอบที่ส าคัญของความส าเร็จในการยิงประตู 
1.3 ต าแหน่งและบทบาทในกีฬาบาสเกตบอล 
1.4 การเลย์อัพในกีฬาบาสเกตบอล 

2. ชีวกลศาสตร์การกีฬา 
2.1 คิเนติกส์เชิงเส้น (Linear Kinetics) 
2.2 คิเนติกส์เชิงมุม (Angular Kinetics) 
2.3 คิเนเมติกส์เชิงเส้น (Linear Kinematics) 
2.4 คิเนเมติกส์เชิงมุม (Angular Kinematics) 

3. การศึกษาวิจัยในกีฬาบาสเกตบอล 
3.1 เลย์อัพกับการยิงประต ู
3.2 แรงกับการยิงประตู 
3.3 ระยะทางกับการยิงประตู 
3.4 ท่าทางกับการยิงประตู 

 
1. กฬีาบาสเกตบอล 

1.1 ทักษะการยิงประตูกีฬาบาสเกตบอล 
การยิงประตูนั้นเป็นหัวใจและเป็นจุดมุ่งหมายของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

การแข่งขันจะมีฝ่ายตรงข้ามป้องกันไม่ให้ยิงประตูท าคะแนนได้ ทีมที่สามารถท าคะแนน  
ได้มากกว่าจะเป็นผู้ชนะ ดังนั้นผู้ เล่นจึงจ าเป็นต้องหาวิธีการยิงประตูโดยไม่ให้ผิดกติก า 
ในการแข่งขันจึงต้องใช้ความสามารถในการยิงประตูโดยทักษะการยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล
สามารถแบ่งออกเป็น 4 ทักษะดังนี้ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550, p. 77) 
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1.1.1 การยืนยิงประตูมือเดียว (One Hand Set Shot) คือ การยิงประตูโดยใช้ 
มือข้างเดียวในการยิง โดยขาทั้งสองข้างจะอยู่ติดพื้นไม่นิยมใช้ในระหว่างการแข่งขันเพราะ  
ฝ่ายตรงข้ามอาจป้องกันได้ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในการยิงลูกโทษ โดยวิธีปฏิบัติดังนี้ ยืนท่าเตรียม
ถือลูกบอลก้าวเท้าขาข้างเดียวกับมือที่จะใช้ยิงประตูไปข้างหน้ายกลูกบอลต้ังขึ้นระดับศีรษะ  
บิดมือข้างที่ใช้ยิงประตูต้ังมือแล้วหันฝ่ามือออกพร้อมตั้งศอก มืออีกข้างหนึ่งใช้ประคองข้างลูกบอล
ต าแหน่งลูกบอลเยื้องออกมาด้านข้างมือที่ใช้ยิงประตูเล็กน้อยในระดับเหนือศีรษะ ส่งแรงจากเท้า
ล าตัว แขน และมือที่ใช้ยิงประตูโดยเท้าทั้งสองติดอยู่ที่พื้น  (มืออีกข้างหนึ่งที่ประคองลูกบอล 
ปล่อยนิ่งไว้) ลูกบอลจะวิ่งเป็นวิถีโค้งลงห่วงโดยปลายนิ้วมือจะเป็นตัวบังคับทิศทางของลูกบอล
(เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550, pp. 81-82) ดังภาพประกอบ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การยืนยิงประตูมือเดียว 
 
ที่ มา  : Harper, Z. (2013). 3-point shooting tips from Stephen Curry and Steve 

Novak. Retrieved from https://www.cbssports.com/nba/news/3-point-shooting-tips-from-
stephen-curry-and-steve-novak/ 

 
 

https://www.cbssports.com/nba/news/3-point-shooting-tips-from-stephen-curry-and-steve-novak/
https://www.cbssports.com/nba/news/3-point-shooting-tips-from-stephen-curry-and-steve-novak/
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1.1.2 การกระโดดยิ งประ ตู  (Jump Shot) คือ  การกระ โดดให้ เท้ าลอยจากพื้ น 
แล้วใช้มือยิงประตู นิยมใช้ในการยิงประตูเมื่อไม่มีฝ่ายตรงข้ามมาป้องกัน โดยวิธีปฏิบัติดังนี้  
ยืนท่าเตรียมถือลูกบอลแยกขาทั้งสองข้างออกให้ตรงกับหัวไหล่  ถือลูกบอลต้ังขึ้นในระดับศีรษะ 
ต้ังข้อศอกและหงายฝ่ามือออก มือทั้งสองประคองลูกบอลเยื่องมาทางด้านหลังลูกบอลเล็กน้อย  
ส่งแรงจากเท้าล าตัว แขน และมือทั้งสอง กระโดดขึ้นให้ตัวลอยจากพื้นแล้วท าการยิงประตู  
(เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550, pp. 83-84) ดังภาพประกอบ 3 

 

 
ภาพประกอบ 3 การกระโดดยิงประตู 

 
ที่ ม า  : Daniella, E., & Thomas, M. (2015). What are the biomechanics of a 

basketball jump shot when aiming for optimal accuracy? Retrieved from 
http://biomechanicsbasketballjumpshot.blogspot.com/2015/06/blog-post.html 

 
 
 
 
 

http://biomechanicsbasketballjumpshot.blogspot.com/2015/06/blog-post.html
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1.1.3 การเหวี่ยงมือยิงประตู (Hook Shot) คือ การรับลูกบอลขณะหันหลังให้ห่วง
แล้วกระโดดขึ้นให้สูงส่งแรงจากแขนปล่อยลูกข้ามศรีษะในลักษณะวงกว้าง  โดยวิธีปฎิบัติดังนี้ 
ยืนท่าเตรียมถือลูกบอล ล าตัวหันด้านตรงข้ามกับมือที่ใช้ยิงประตู โดยฝ่ามือที่ใช้ยิงหันเข้าหาห่วง
เหวี่ยงแขนข้างที่ถือลูกบอลขึ้น โดยให้ฝ่ามือที่ใช้ยิงหันเข้าหาห่วงกระโดดแล้วยกเท้าทั้งสองต้ังขึ้ น
เล็กน้อยเพื่อเป็นการทรงตัว ส่งแรงจากแขนยิงประตูโดยโยนลูกบอลข้ามศีรษะไปลงห่วง  
(เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550, p. 85) ดังภาพประกอบ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 การเหว่ียงมือยิงประตู 
 
ที่ ม า  : Mutoni, M. (2018). Kyle Kuzma Bringing Hook Shot Back to the NBA. 

Retrieved from https://www.slamonline.com/slam-tv/kyle-kuzma-bringing-hook-shot-
back-nba/ 

 
 
 

https://www.slamonline.com/slam-tv/kyle-kuzma-bringing-hook-shot-back-nba/
https://www.slamonline.com/slam-tv/kyle-kuzma-bringing-hook-shot-back-nba/
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1.1.4 การก้าวเท้ายิงประตู (Lay-up) คือการเคลื่อนที่เข้ายิงประตูแล้วกระโดด
สูงขึ้นเพื่อน าลูกบอลลงห่วง เป็นทักษะที่นิยมมากที่สุดในการแข่งขันเนื่องจากระยะการยิงใกล้  
กับห่วงมากที่สุดและมีการปล่อยลูกได้หลายวิธี เช่น หงายมือปล่อยบอลต้ังมือยิงประตูเหวี่ยงแขน
ยิงประตูอัดลูกบอลลงห่วงเป็นต้น โดยวิธีปฏิบัติดังนี้ ขณะวิ่งที่เคลื่อนที่เลี้ยงลูกบอลด้วยความเร็ว
เริ่มก้าวที่ 1 เมื่อเท้าข้างซ้ายตกลงพื้นใช้มือทั้งสองข้างจับลูกบอลแล้วก้าวเท้าขวามาด้านหน้า 
อย่างรวดเร็วในก้าวที่ 2 ให้ก้าวเท้าข้างซ้ายไปข้างหน้ามือทั้งสองข้างยกลูกบอลขึ้นมาให้อยู่ 
ในระดับช่วงอก เมื่อขาข้างซ้ายถึงพื้นให้กระโดดขึ้นให้สูงเพื่อไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันได้ส่งแรง
จากเท้า ล าตัวแขน และมือทั้งสองข้างท าการยิงประตูน าลูกบอลลงห่วง (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 
2550, pp. 86-87) ดังภาพประกอบ 5 

 

 
ภาพประกอบ 5 การเลย์อัพในกีฬาบาสเกตบอล 

 
ที่มา : Yaohui, C. K., Raymond, Q. K. K., & Pui, K. W. (2017). Basketball lay-up – 

foot loading characteristics and the number of trials necessary to obtain stable plantar 
pressure variables. Sports Biomechanics, 1 6 ( 1 ) , 1 3 - 2 2 . 
doi:10.1080/14763141.2016.1174288 
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1.2. ทักษะการเลย์อัพ 
การเลย์อัพเป็นทักษะอย่างหนึ่งในการยิงประตูที่ท าคะแนนได้มากที่สุด เนื่องจาก

การเลย์อัพเป็นการยิงประตูที่มีระยะใกล้กับห่วงประตูมากที่สุด  (Bal et al., 2009; Yaohui et al., 
2017, January 02) นักกีฬาต้องมีอัตราเร็ว มุม ระยะทาง เพื่อช่วยส่งแรงในการกระโดดให้สูงที่สุด
เพื่อน าลูกลงห่วงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันได้ ผู้เล่นจะต้องฝึกฝนทักษะการ 
เลย์อัพให้เกิดความช านาญ การยิงประตูเลย์อัพสามารถยิงได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาทั้งการยิงลูกใต้
ห่วงคือ การเลี้ยงลูกพร้อมกับวิ่งกระโดดและยกลูกขึ้นยิงประตู บางครั้งผู้เล่นต้องหลบหลีกจากการ 
ถูกปัดจากการป้องกันขณะลอยตัวทั้งนี้ทิศทางการวิ่งเข้ายิงประตูแบ่งได้ 3 ทิศทางคือ 1. ทิศทาง
หน้าตรงห่วงจะใช้การยิงด้วยมือที่ถนัด 2. ทิศทางด้านขวาจะใช้การยิงด้วยมือขวา  3. ทิศทาง
ด้านซ้ายจะใช้การยิงด้วยมือซ้าย การยิงใต้ห่วงจะยิงด้วยมือเดียวหรือสองมือก็ได้ แต่ส่วนมาก  
มักยิงด้วยมือเดียวลักษณะของมือในการยิงมี  3 แบบคือ 1. แบบคว่ ามือ 2. แบบหงายมือ 
3. แบบสองมือ ส าหรับทิศทางและอัตราเร็วของการหมุนของลูกนั้นมาจากการออกแรงของข้อมือ
และนิ้วมือขณะที่บอลออกจากมือและอยู่กลางอากาศ ดังนั้นการรักษาทิศทางและความแรง  
ของลูกจะช่วยเพิ่มความแม่นย าให้ประสบผลส าเร็จโดยทั่ วไปการปล่อยลูกมี 3 แบบคือ 
1. มือเดียวเหนือศีรษะ 2. สองมือเหนือศีรษะ 3. ยิงใต้แป้น (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550, pp. 
38-39) 

ทักษะการเลย์อัพจะต้องท าการเคลื่อนที่ขณะการเล่น เพื่อหาที่ว่างหลบหลีกการ
ป้องกันจากฝ่ายตรงข้ามในการเข้ายิงประตู ฝ่ายตรงข้ามจะท าหน้าที่ในการป้องกันผู้เล่ นดังนั้น 
ผู้เล่นจะต้องยืนในท่าเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนที่รับบอลหรือรอจังหวะในการรุกให้ผ่านฝ่ายป้องกันที่
ยืนป้องกัน การป้องกันที่ใช้ในการเลย์อัพคือการต้ังรับแบบโซนหรือแมนทูแมนผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามทั้ง
ทีมจะช่วยกันป้องกันการรุกของฝ่ายตรงกันข้ามโดยป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงกันข้ามสามารถเข้ามายิง
ประตูในระยะใกล้ได้ พร้อมทั้งป้องกันการส่งลูกบอลและการยิงของฝ่ายรุกตลอดจนคอยแย่งตัดลูก
บอลจากการส่งลูกบอลไปมาของฝ่ายรุกด้วย (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550, pp. 118-119) 

ดังนั้น การเลย์อัพผู้เล่นจึงนิยมใช้เล่นในการบุกเร็ว การเล่นเร็วเป็นรูปแบบของการรุก
ที่ดีอย่างหนึ่งสามารถท าคะแนนได้ไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนทั้งหมดการเล่นเร็วมีองค์ประกอบ
ที่ส าคัญ คืออัตราเร็วเพราะเป็นสิ่งส าคัญในของการแย่งลูกบอล หลังจากการยิงประตูของฝ่ายรุก
อัตราเร็วจะช่วยในการเคลื่อนที่ให้นักกีฬาท าการเปลี่ยนทิศทางได้อย่างรวดเร็ว แล้วผู้เล่นจะหา
โอกาสเล่นเร็วกลับทันที ก่อนที่ฝ่ายรับจะต้ังรับทันและเมื่อผ่านฝ่ายป้องกันไปได้จะสามารถเข้าไป
ใกล้ใต้ห่วงมากที่สุด เพราะฉะนั้นการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลจึงมีความส าคัญต่อผู้เล่นใการเลย์อัพ
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การรับ-ส่งลูกบอลเป็นการครอบครองลูกซึ่งมีจุดหมายเพื่อพาลูกเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ 
การเล่นบาสเกตบอลจะต้องอาศัยการส่ง-รับลูกบอลไปมาอยู่ตลอดเวลา การส่ง-รับลูกบอลจึงเป็น
ทักษะที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่งในกีฬาบาสเกตบอล  การส่ง-รับลูกบอลจะต้องปฏิบัติให้ถูกวิธี
คล่องแคล่วว่องไว แม่นย า อีกทั้งการส่งและการรับมีความสัมพันธ์กันอย่างดีการรับลูกสามารถรับ
ได้ทั้งด้วยมือข้างเดียวและมือสองข้าง ผู้เล่นจึงต้องฝึกให้คล่องทั้งสองแบบได้แก่ 1. การรับด้วยมือ
เดียว 2. การรับลูกด้วยสองมือ จึงจะท าให้ได้เปรียบในขณะเป็นฝ่ายรุกหรือเป็นฝ่ายครอบครองลูก
แต่การส่ง-รับลูกไม่ถูกวิธี ขาดความช านาญ ไม่ประสานสัมพันธ์กันเช่น ผู้ส่งลูกไม่ถูกจังหวะไม่ตรง
เป้าหมาย ผู้รับรับพลาด รับไม่ถูกจังหวะ หรือผู้ส่งส่งลูกได้ดีแต่ผู้รับไม่สามารถรับลูกได้ ก็ไม่มี
ประโยชน์และท าให้เสียเปรียบในการเล่น ท าให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันได้ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 
2550, pp. 49-76) 

 

 
ภาพประกอบ 6 การเลย์อัพในกีฬาบาสเกตบอล 

 
ที่มา : Yaohui, C. K., Raymond, Q. K. K., & Pui, K. W. (2017). Basketball lay-up – 

foot loading characteristics and the number of trials necessary to obtain stable plantar 
pressure variables. Sports Biomechanics, 16(1), 13-22. 
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1.3 องค์ประกอบที่ส าคัญของความส าเร็จในการยิงประตู 
องค์ประกอบในการยิงประตูที่ท าให้เกิดความแม่นย าประกอบด้วย 4 ประการดังนี้

(Hay, 1978, pp. 214-220) 
1.2.1 ความสูงในการปล่อยลูกบอล (Height to Release) ขึ้นอยู่กับลักษณะ

รูปร่างแต่ละบุคคลของนักกีฬาและทักษะรูปแบบในการยิงประตู เช่น การยืนยิงประตู 
กับการกระโดดยิงก็มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับต าแหน่งในการยิงอยู่ ในช่วงระยะใกล้ 
หรือระยะไกลจากห่วงประตูเพียงใด สรุปได้ว่าความสูงในการปล่อยลูกบอลเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง
ของผู้ยิงประตูส่วนเรื่องอัตราเร็วและมุมของลูกบอลขึ้นอยู่กับระยะทางในการปล่อยลูกยิงประตู
และการป้องกันของฝ่ายตรงข้าม (Hay, 1978, pp. 214-220) ดังภาพประกอบ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ความสูงในการปล่อยลูกบอล (Height to Release) 
 
ที่มา : อรวรีย์ อิงคเตชะ. (2553). ชีวกลศาสตร์การกีฬา = Sports biomechanics 

(พิมพ์ครั้งที่ 1.. ed.). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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1.2.2 ระยะทางในการยิงประตู (Distance of The Shot) เป็นปัจจัยส าคัญต่อ
อัตรา เ ร็ วของลู กบอลในการยิ งประ ตู  (Slawinski, Poli, Karganovic, & Khazoom, 2015) 
แต่ส าหรับทักษะการเคลื่อนที่ยิงประตูจะใช้อัตราเร็วลูกบอลน้อยกว่าทักษะอ่ืนๆ เนื่องจาก
ระยะทางในการยิงใกล้กับห่วงมากที่สุด ดังนั้นอัตราเร็วและมุมของลูกบอลจึงมีความสัมพันธ์กัน
อย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดความแม่นย าในการยิงประตูท าคะแนน จากการศึกษางานวิจัยบาสเกตบอล
ของ Alves and Felix (2012, June) พบว่า การยิงประตูที่มีระยะทางเพิ่มขึ้นจะท าให้การยิงประตู
มีความแม่นย าน้อยลง สาเหตุมาจากมุมในการปล่อยลูกบอลลดลง และวิธีการท่าทางในการยิงจะ
ถูกต้องน้อยลง ดังนั้นการยิงลูกบอลเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่าง มุม อัตราเร็วในการส่งลูกบอล 
และท่าทางที่ถูกต้องของท่ายิงประตูจะช่วยให้การยิงประตูส าเร็จ  (Hay, 1978, pp. 214-220) 
ดังภาพประกอบ 7 

 

 
ภาพประกอบ 8 ระยะทางในการยิงประตู (Distance of The Shot) 

 
ที่มา : Ben, C. (2016). The Golden State Warriors Have Revolutionized Basketball. 

Retrieved from https://www.wsj.com/articles/the-golden-state-warriors-have-
revolutionized-basketball-1459956975 

 
 
 

https://www.wsj.com/articles/the-golden-state-warriors-have-revolutionized-basketball-1459956975
https://www.wsj.com/articles/the-golden-state-warriors-have-revolutionized-basketball-1459956975
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1.2.3 ต าแหน่งในการยืนและรูปร่างของผู้เล่นฝ่ายป้องกัน เมื่อผู้เล่นฝ่ายป้องกัน 
มีรูปร่างสูงใหญ่นั้นจะสามารถกระโดดป้องกันได้ดี เมื่อมีฝ่ายตรงข้ามมาป้องกันส่งผล  
ให้ประสิทธิภาพในความแม่นย าของอัตราเร็วและมุมของลูกบอลลดลง ดังนั้นผู้ยิงประตู  
จึงต้องกระโดดให้สูงกว่าฝ่ายป้องกันเพื่อส่งอัตราเร็วและมุมของลูกบอลให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ 
(Hay, 1978, pp. 214-220) ดังภาพประกอบ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 ต าแหน่งในการยืนและรูปร่างของผู้เล่นฝ่ายป้องกัน 
 
ที่ มา  : Council, S. S. (2019) .  Basketball Positions and Roles. Retrieved from 

https://www.myactivesg.com/Sports/Basketball/How-To-Play/Basketball-
Rules/Basketball-Positions-and-Roles 

 
 
 
 
 

https://www.myactivesg.com/Sports/Basketball/How-To-Play/Basketball-Rules/Basketball-Positions-and-Roles
https://www.myactivesg.com/Sports/Basketball/How-To-Play/Basketball-Rules/Basketball-Positions-and-Roles
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1.2.4 มุมของลูกบอลที่ลอยลงสู่ห่วงประตู (Angle of Entry) เมื่อผู้เล่นปล่อย 
ลูกบอลออกจากมือลูกบอลจะลอยออกไปโดยวิถีโค้งโดยห่วงท าคะแนนอยู่สูงกว่าพื้นสนาม  
ถึง 3.05 เมตรผู้ เล่นจะต้องเข้าใจในเรื่องของมุมองศาเป็นอย่างดี  ดังนั้นมุมของลูกบอล 
ที่ลอยออกไปมีความส าคัญต่อความแม่นย าของการยิงประตูท าคะแนน (Hay, 1978, pp. 214-
220)ดังภาพประกอบ 9 

 

 
ภาพประกอบ 10 มุมของลูกที่ลอยลงสู่ห่วงประตู (Angle of Entry) 

 
ที่มา : ธงชัย เจริญทรัพย์มณี. (2538). เอกสารประกอบการสอนวิชา พล 161 : 

บาสเกตบอล 1 = Basketball I. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
 
ยังมีปัจจัยส าคัญทางหลักกลศาสตร์ในการยิงประตูที่จะช่วยให้การยิงประตูส าเร็จ

ประกอบด้วย เป้าสายตา (Sight) คือการก าหนดเป้าหมายในการยิงประตูท าคะแนน 
โดยปกติแล้วผู้เล่นจะปล่อยลูกบอลให้ได้มุม 45 องศา การส่งแรงมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะทาง 
ในการปล่อยลูกบอลถ้าระยะใกล้จะส่งแรงจากแขน ข้อมือ และนิ้วมือ ถ้าระยะไกลจะต้องใช้แรง
ของขา ล าตัวหัวไหล่ มือและนิ้วมือ ในการยิงประตูระยะใกล้พร้อมกับปล่อยลูกบอลมือเดียว 
จังหวะการปล่อยจะต้องมีความสัมพันธ์กัน โดยกระโดดขึ้นให้สูงสุดเหยียดตัวและส่งแรงจากขา
ล าตัว หัวไหล่ แขน ข้อมือและนิ้วมือในการปล่อยลูกบอล การส่งแรงต่อเนื่องของทักษะนั้นโดยไม่มี
การหยุดกะทันหันจะช่วยส่งแรงในการยิงประตูท าคะแนนให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่  
และประสบความส าเร็จ (Hay, 1978, pp. 214-220) 
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1.4 ต าแหน่งและบทบาทในกีฬาบาสเกตบอล 
นักกีฬาในแต่ละต าแหน่งมีความส าคัญต่อการแข่งขันแต่ละคนจะถูกคัดเลือก 

จากคุณสมบัติให้เหมาะสมกับต าแหน่งในการเล่นโดยแบ่งผู้ เล่นออกเป็น 5 ต าแหน่ง คือ 
พอยต์การ์ด (Point guard) ชู้ตต้ิงการ์ด  (Shooting center) สมอลฟอร์เวิร์ด (Small forward)
เพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด (Power forward) เซ็นเตอร์ (Center) โดยแต่ละต าแหน่งมีหน้าที่ดังนี้ (Turnbull, 
1973, pp. 14-15) ดังภาพประกอบที่ 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 11 ต าแหน่งและบทบาทในกีฬาบาสเกตบอล 
 
ที่ มา  : Council, S. S. (2019) .  Basketball Positions and Roles. Retrieved from 

https://www.myactivesg.com/Sports/Basketball/How-To-Play/Basketball-
Rules/Basketball-Positions-and-Roles 

 
 
 
 

https://www.myactivesg.com/Sports/Basketball/How-To-Play/Basketball-Rules/Basketball-Positions-and-Roles
https://www.myactivesg.com/Sports/Basketball/How-To-Play/Basketball-Rules/Basketball-Positions-and-Roles
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1.3.1 ต าแหน่งพอยต์การ์ด หน้าที่และการเล่นของต าแหน่งพอยต์การ์ดเป็น 
นักวางแผนในการเล่นมีความสามารถโดดเด่นในการเลี้ยงและส่งลูกบอลให้เพื่อนอย่างแม่นย า
พอยต์การ์ดจะเคลื่อนที่ไปยังทั่วสนามเพื่อหลอกล่อผู้ต่อสู้ให้เพื่อนร่วมทีมมีโอกาสท าคะแนน  
อีกทั้งมีความสามารถในการยิงทั้ง 2 และ 3 คะแนนได้อย่างแม่นย าร่วมไปถึงการแย่งลูกบอลจาก 
ฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดี (Turnbull, 1973, pp. 14-15) 

1.3.2 ต าแหน่งซู้ตต้ิงการ์ด หน้าที่และการเล่นของต าแหน่งนี้จะเน้นการยิงประตู
ระยะกลางต้องมีความสามารถในการยิงประตู 3 คะแนนอย่างแม่นย ามีการคล่องตัวได้ 
อย่างรวดเร็วไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามมาป้องกันได้ซู้ตต้ิงการ์ดจะวิ่งหาพื้นที่ว่างและหยุดรออยู่ที่จุดระยะ
ท าคะแนน 3 แต้มเพื่อรอเพื่อนส่งลูกบอลมาให้แล้วท าการยิงประตู แต่ถ้ามีโอกาสในการยิงประตู
ในระยะพื้นที่ 3 คะแนนก็สามารถยิงประตูท าคะแนนได้ไม่ว่าจะอยู่ตรงต าแหน่งไหนของสนาม  
ก็ตาม(Turnbull, 1973, pp. 14-15) 

1.3.3 ต าแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ด หน้าที่และการเล่นของต าแหน่งนี้จะต้องเคลื่อนที่
ในสนามตลอดเวลามีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวไปยังตามพื้นที่ช่องว่างเพื่อส่งบอล 
ให้เพื่อนร่วมทีมมีโอกาสท าคะแนน สมอลฟอร์เวิร์ดมีความหลากหลายในการเล่นไม่ว่าจะเป็น
การเลย์อัพ และยังเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างเซ็นเตอร์และพอยต์การ์ดมีหน้าที่ในการรีบาวด์เพื่อแย่ง
ลูกบอลจากฝ่ายตรงข้าม และถ้ามีโอกาสก็สามารถยิงประตูท าคะแนนได้  (Turnbull, 1973, pp. 
14-15) 

1.3.4 ต าแหน่งเพาเวอร์ฟอร์เวิร์ด หน้าที่การเล่นของต าแหน่งนี้มีความสามารถ 
ในการกระโดดสูงจึง เน้นการท าแต้มในระยะใกล้แป้นหรือใต้แป้น เพาเวอร์ฟอร์ เวิ ร์ด  
มีความหลากหลายในการเล่นไม่ว่าจะเป็น การรีบาวด์ การป้องกันหรือการยิงลูกในระยะใกล้ห่วง
เรียกได้ว่าท าหน้าที่คล้ายกับต าแหน่งเซ็นเตอร์ (Turnbull, 1973, pp. 14-15) 

1.3.5 ต าแหน่งเซ็นเตอร์ หน้าที่และการเล่นของต าแหน่งนี้ผู้เล่นมีรูปร่างที่สูงใหญ่
แข็งแกร่งเป็นต าแหน่งที่มีความสามารถในการรุกและการต้ังรับ ต าแหน่งในการยืนจะอยู่ใต้แป้น
เพื่อท าหน้าที่ป้องกันการยิงของฝ่ายตรงข้าม และรูปร่างที่สูงใหญ่จึงได้เปรียบในการรีบาวด์  
แย่งบอลได้อย่างยอดเยี่ยม แต่ข้อเสียคือการเคลื่อนไหวจะช้ากว่าต าแหน่งอ่ืนๆ เซ็นเตอร์จึงไม่ใช่
ตัวหลักในการท าคะแนน แต่จะคอยช่วยเพื่อนร่วมทีมให้มีโอกาสในการท าคะแนนในบริเวณ  
ใต้แป้นและถ้ามีโอกาสก็สามารถยิงประตูท าคะแนนได้ (Turnbull, 1973, pp. 14-15) 
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2. ชีวกลศาสตรก์ารกฬีา 
ชีวกลศาสตร์การกีฬา คือศาสตร์การใช้แรงโดยการเคลื่อนไหวให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

และประหยัดพลังงาน การปฏิบัติทักษะและการจัดท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างไรให้เหมาะสม 
กับนักกีฬาแต่ละบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่ละชนิดกีฬา  จะช่วยน าไปสู่การพัฒนา 
หรือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในแต่ละขั้นตอนของการฝึกเทคนิคทักษะกีฬาให้กับนักกีฬา  
แต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องลงตัว สอดคล้องกับระดับความสามารถของนักกีฬาแต่ละบุคคล 
โดยไม่ต้องปฏิบัติตามหรือเรียนแบบผู้อ่ืน ชีวกลศาสตร์ถูกน ามาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ประเมิณ
คุณภาพของทักษะกลไกการเคลื่อนไหว และการใช้แรงในแต่ละประเภทกีฬาเพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าในแต่ละขั้นตอนของการเคลื่อนไหว ตลอดจนรูปแบบการฝึกให้สอดคล้องเหมาะสม
กับลักษณะรูปร่างของนักกีฬาแต่ละบุคคลและประเภทชนิดกีฬา (เจริญ กระบวนรัตน์, 2540, p. 4)
โดยศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้แรงในการเคลื่อนไหว (Force) ในรูปแบบของ 
ก าลัง (Power) และความเร็ว(Velocity) นอกจากนี้องค์ความรู้ทางด้านชีวกลศาสตร์ยังเป็นกุญแจ
ส าคัญที่น าไปสู่การค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์รูปแบบการ
เคลื่อนไหวทางด้านเทคนิคทักษะกีฬาให้มีความหลากหลาย และการใช้แรงให้กับนักกีฬาได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ (เจริญ กระบวนรัตน์, 2557, p. 1) การเคลื่อนไหวของมนุษย์เกิดจากการท างาน
ร่วมกันของกล้ามเนื้อและข้อต่อท าให้เกิดการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพโดยใช้พลังงานให้น้อย
ที่สุด กลศาสตร์จ าแนกเป็น  2 สาขาคือ 1. คิเนติกส์ คือศึกษาการเคลื่อนที่โดยเกี่ยวกับแรง 
เมื่อกล้ามเนื้อมีการท างาน ซึ่งเกิดจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ และแรงในรูปแบบของแรง 
เสียดทาน (Friction) เป็นต้น 2.  คิ เนเมติกส์ คือศึกษาการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวโดยมี 
อัตราเร็ว(Speed) ระยะทาง (Distance) เวลาในการเคลื่อนที่ (Time) ไม่เกี่ยวกับแรง (สาลี่ สุภา
ภรณ์, 2541, p. 1) โดยแยกออกเป็นดังนี้ 

2.1 คิเนติกส์เชิงเส้น (Linear Kinetics) 
เป็นการศึกษาการเคลื่อนที่เชิงเส้นหรือ “แรง” ประกอบไปด้วย ขนาด และทิศทาง 

เป็นปริมาณเวคเตอร์ เช่น น้ าหนัก อัตราเร็ว และความเร่ง  แต่ถ้ามีแรงอย่างเดียวเป็นปริมาณ 
สเกลาร์เช่น มวล อุณหภูมิ  ความยาว และเวลาเป็นสาเหตุที่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง  
การเคลื่อนที่ และรูปร่างของวัตถุ แรงประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ประเภทดังนี้ 1. ขนาด 
คือปริมาณของแรงที่กระท าต่อร่างกายหรือวัตถุ ซึ่งมีหน่วยเป็น นิวตันหรือปอนด์ 2. ทิศทาง 
คือทิศทางที่แรงมากระท าต่อร่างกายหรือวัตถุ เช่น ทิศทางต้ังฉากกับพื้นผิว 60 องศา 3. จุดที่แรง
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กระท าต่อวัตถุ คือต าแหน่งที่แรงกระท าต่อวัตถุ 4. ทิศทางของแรงหรือเส้นแนวแรงที่กระท า 
(ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 2551, pp. 47-88; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 13-30) ดังภาพประกอบ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 12 องค์ประกอบของแรง 
 
ที่มา : อรวรีย์ อิงคเตชะ. (2553). ชีวกลศาสตร์การกีฬา = Sports biomechanics 

(พิมพ์ครั้งที่ 1.. ed.). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

วัตถุที่มีการเคลื่อนที่โดยพยายามรักษาแรงให้คงที่ เมื่อมีการวัดอัตราเร็วของวัตถุ  
นั้นจะพบว่าเพิ่มขึ้นตลอดระยะที่แรงกระท า คือ วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง อัตราอัตราเร็ว
เปลี่ยนไปเป็นสัดส่วนโดยตรงกับแรงมีทิศทางเดียวกัน เขียนความสัมพันธ์ได้ดังนี้  (ศิริรัตน์ หิรัญ
รัตน,์ 2551, pp. 49-52; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 47-49) 

 
    f = ma 
  โดยที ่  f = แทนแรง ที่กระท าต่อวัตถ ุ
    m = แทนมวลของวัตถ ุ
    a = แทนความเร่ง 
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ถ้าแรง F กระท ากับมวล m1 วัดความเร่งได้ a1 และออกแรงเท่ากันกับมวล m2 
วัดความเร่ง ได้ a2 จากสมการจะได้ว่า (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 2551, pp. 49-52; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 
2553, pp. 47-49) 

 
    m1a1 = m2a2 
  หรือ  m2 =   a1 
    m1    a2 
 

เซอร์ไอแซก นิวตัน กล่าวว่ากฎของแรงกระท า วัตถุออกแรงกระท าต่อกันแต่อยู่ใน 
ทิศตรงกันข้าม เช่น ทุกครั้งเมื่อเท้าสัมผัสพื้นจะมีแรงปฎิกิริยาเกิดขึ้นในทิศทางย้อนขึ้นเรียกว่า  
“แรงปฏิกิริยาจากพื้น” เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างในการเคลื่อนที่ของร่างกาย ตามสภาพร่างกาย
และช่วงอายุของแต่ละคน รวมไปถึงปัจจัยที่ผลต่อการเคลื่อนที่ เช่น อัตราเร็วของการเดินหรือวิ่ง
รองเท้า ความแข็งของพื้นเป็นต้น (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 2551, pp. 49-52; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, 
pp. 47-49) ดังภาพประกอบ 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงแรงปฏิกิริยาในขณะที่เท้าสัมผัสพื้น 
 
ที่มา : อรวรีย์ อิงคเตชะ. (2553). ชีวกลศาสตร์การกีฬา = Sports biomechanics 

(พิมพ์ครั้งที่ 1.. ed.). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 



  23 

ก าลัง (Power) คือ ปริมาณของงานเชิงกลที่กระท าในช่วงเวลาที่ก าหนดให้หรือกล่าว
อีกหนึ่งได้ว่า ก าลังเป็นผลของงานหารด้วยเวลาที่ใช้ในการท างานนั้นตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่อง
ของงานว่า งานทางกลศาสตร์คือผลคูณของแรงกับระยะทาง ดังนั้น จึงสามารถเขียนสมการของ
ก าลังอีกรูปแบบหนึ่งได้ดังนี้ (เจริญ กระบวนรัตน์, 2557, p. 338; ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 2551, pp. 53-
54; สาลี่ สุภาภรณ์, 2541, p. 100; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 87-88) 

 
 ก าลัง = แรงXระยะทาง  หรือ P      =      fXd 
         เวลาที่เปลี่ยนแปลงไป         t 
 
2.2 คิเนติกส์เชิงมุม (Angular Kinetics) 

การเคลื่อนที่เชิงมุมการเคลื่อนไหวของร่างกายมนุษย์ คุณสมบัติของวัตถุที่ต้าน 
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นการวัดปริมาณที่ได้รูปในลักษณะมวลและวัตถุที่ต้าน  
การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เชิงมุมลักษณะ เชิงปริมาณในรูปของ Moment of Inertia โดยที่ 
จะพิจารณาวัตถุที่ประกอบไปด้วยอนุภาคของมวลจ านวนมาก ดังนั้น Moment of Inertia ของวัตถุ
โดยใช้สูตรดังนี้ (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 2551, pp. 42-46; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 60-72) 

 

𝐈 = ∑ 𝐦𝐢𝐫𝐢
𝟐 

 
 โดยที่  I  แทน Moment to Inertia 
   mi  แทน มวลอนุภาค i 
   ri  แทนรัศมี (ระยะทาง) ไปยังแกนของการหมุน

      โดยลากผ่านจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงโลก 
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ภาพประกอบ 14 การกระจายของมวลรอบแกน 
 
ที่มา : อรวรีย์ อิงคเตชะ. (2553). ชีวกลศาสตร์การกีฬา = Sports biomechanics 

(พิมพ์ครั้งที่ 1.. ed.). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 

จากงานวิจัยที่ผ่านมาการศึกษาด้านคิเนติกส์เชิงเส้นและคิเนติกส์เชิงมุมมักพบ 
ในงานวิจัยเป็นจ านวนมาก เช่น งานวิจัยบาสเกตบอลของ Kumar et al. (2015) ท าการทดสอบ
โดยวิเคราะห์ตัวแปรทางคิเนเมติกส์ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมหัวไหล่ มุมสะโพก มุมหัวเข่า 
มุมข้อเท้า และตัวแปรทางคิเนติกส์ คือ แรงในการกระโดด โดยเปรียบเทียบการยืนกระโดด 
ยิงประตูระยะ 3 คะแนน หลังจบการแข่งขันควอร์เตอร์ที่ 1 และจบควอร์เตอร์ที่ 4 พบว่า ตัวแปร
ทางคิเนเมติกส์ไม่มีความแตกต่างกันแต่ตัวแปรทางคิเนติกส์มีความแตกต่างกัน สอดคล้อง
งานวิจัยของ Victor H. A. et al., (2015) พบว่า ความเหนื่อยล้าของการยิงประตูนั้นมีผลต่อการ
ลดลงของมุมข้อสะโพก ส่วนมุมหัวไหล่มีการเพิ่มขึ้นเมื่อศูนย์กลางของมวลอยู่ที่จุดต่ าสุด แสดงให้
เห็นว่าความเหนื่อยล้ามีผลต่อแรงและความแม่นย าในการยิง 3 คะแนน สอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Vytautas et al., 2015) พบว่า พลังของกล้ามเนื้อขาจะสามารถอยู่ได้ถึงควอร์เตอร์ที่ 3 หลังจาก
นั้นกล้ามเนื้อจะเกิดอาการล้าส่งผลให้แรงในการกระโดดลดลงจึงต้องมีการเปลี่ยนตัวลงสนาม
เพื่อให้ผู้เล่นกลับขึ้นมาฟื้นสภาพและสามารถกลับลงท าการแข่งขันได้ต่อ  และการศึกษาของ
Pliauga V. et al., (2015) เปรียบเทียบการกระโดดยิงประตูแบบถือลูกบอลกับการยิงประตูแบบไม่
ถือลูกบอล พบว่า แรงและการเคลื่อนไหวของการกระโดดมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้ศักยภาพ
ของนักกีฬาในการยิงประตูลดลง จากข้อความข้างต้นของงานวิจัยที่ผ่านมาท าให้ทราบว่าการ
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วิเคราะห์ด้านคิเนติกส์เชิงเส้นและเชิงมุม มีความสัมพันธ์ต่อกันต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนานักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันขึ้นไป 

2.3 คิเนเมติกส์เชิงเส้น (Linear Kinematics) 
เป็นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งโดยเป็นเส้นตรง (translation or linear 

motion) และในการเคลื่อนที่แบบหมุนก็จะท าให้การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่เป็นเส้น
โค้งจึงท าให้อัตราเร็วและความเร็ว (speed and velocity) เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการหาค่าระยะทาง
และระยะขจัด จากระยะทางความยาวในการเคลื่อนที่ของวัตถุระยะขจัด คือความยาวของเส้นที่
เชื่ อมระหว่างจุดเริ่ม ต้นไปยังจุดสุดท้ายของการเคลื่ อนที่ โดยอัตราเร็ วและ ความเร็ว 
ในการเคลื่อนที่จากต าแหน่งหนึ่งไปยังอีกต าแหน่งหนึ่งโดยใช้เวลาให้สั้นที่สุด (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 
2551, pp. 9-41; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 13-30) มีสูตรดังนี้ 

 

𝒔  
𝒅

𝒕
 

 

   𝒔 = อัตราเร็ว 

   𝒅 = ความยาวหรือระยะทาง 

   𝒕 = ระยะเวลาที่เคลื่อนที ่
 

เมื่อ v แสดงถึงอัตราเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในหนึ่งหน่วยเวลา d แสดงถึงระยะขจัด
ในการเคลื่อนที่ระยะสั้นเป็นหนึ่งหน่วยเวลา และ t แสดงถึงระยะเวลาที่เคลื่อนที่ในหนึ่งหน่วยเวลา
ซึ่งในเรื่องของการหาอัตราเร็วเชิงเส้นเป็นปริมาณสเกลาร์ การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ที่เป็นเส้นตรงและการเคลื่อนที่แบบหมุนก็จะท าให้การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่เป็น
เส้นโค้งจึงท าให้อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางหารด้วยระยะเวลาที่เคลื่อนที่และอัตราเร็วเฉลี่ย 
ของร่างกายคือระยะขจัด จึงท าให้อัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะขจัดหารด้วยระยะเวลาที่เคลื่อนที่  
(ศิริรัตน์ หิรัญรัตน,์ 2551, pp. 9-16; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 31-38) 
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2.4 คิเนเมติกส์เชิงมุม (Angular Kinematics) 
การเคลื่อนที่ เมื่อทุกจุดของวัตถุ เคลื่อนที่ เป็นวงกลมรอบแกนเดียวกัน  ซึ่ งมี

ความส าคัญอย่างมากเพราะร่างกายมนุษย์เกิดการเคลื่อนไหวเชิงมุมของรยางค์ต่างๆ รอบแกน
เนื่องจากโครงสร้างของร่างกายมนุษย์ประกอบไปด้วยกระดูกหลายชิ้นมาเรียงต่อกันเรียกว่าข้อต่อ
(Joint) ซึ่งท าหน้าที่เป็นจุดหมุนเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหว (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 2551, pp. 42-46; 
อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 32-43) ดังภาพประกอบ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 15 เคลื่อนที่เชิงมุมของรอบข้อศอกหรือจุดหมุน 
 
ที่มา : อรวรีย์ อิงคเตชะ. (2553). ชีวกลศาสตร์การกีฬา = Sports biomechanics 

(พิมพ์ครั้งที่ 1.. ed.). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
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อัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่รอบแกน ท าให้วัตถุนั้นเคลื่อนไปท ามุมระหว่างต าแหน่ง
แรกจนถึงต าแหน่งสุดท้าย เรียกว่า อัตราเร็วเชิงมุม สูตรอัตราเร็วเชิงมุมมีดังนี้  (ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์, 
2551, pp. 43-44; อรวรีย์ อิงคเตชะ, 2553, pp. 34-36) 

 

𝝎     =       
𝜽

𝒕
 

 

ω = แทนอัตราเร็วเชิงมุม (Angular Speed or Angular Velocity) 
θ = ระยะขจัดเชิงมุม (Angular Distance or Angular Displacement) 
𝒕 = แทนเวลาที่วัตถุหรือร่างกายเคลื่อนที่จากต าแหน่งเริ่มต้นจนสิ้นสุด 
 
จากงานวิจัยที่ผ่านมาการศึกษาด้านคิเนเมติกส์เชิงเส้นและด้านคิเนเมติกส์เชิงมุมมักพบ

ในงานวิจัยเป็นจ านวนมาก เช่น งานวิจัยของ Bal et al. (2009) พบว่า ตัวแปรคิเนเมติกส์มุม
หัวไหล่ มุมข้อศอก มุมข้อมือ มุมสะโพก มุมหัวเข่า มุมข้อเท้า กับความสามารถในการเลย์อัพนั้นมี
ความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Achraf, H.O. et al. (2016) พบว่า มุมข้อเข่า และ
อัตราเร็วของข้อมือ มีความสัมพันธ์กันในการยิงประตู และยังพบว่าความสัมพันธ์ของมุมหัวไหล่
มุมสะโพก มุมหัวเข่า และอัตราเร็วของข้อมือมีผลต่อการยิงประตูสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hiroki 
and Mont (2015) พบว่า มุมข้อมือ มุมข้อศอก และมุมหัวไหล่เป็นสิ่งส าคัญในการส่งแรงให้เกิด
อัตราเร็วในการปล่อยลูกบอล และการศึกษาของ Khlifa Riadh et al. (2013) พบว่า มุมหัวไหล่เป็น
ตัวก าหนดอัตราเร็วและความสูงในการปล่อยลูกบอล เป็นสิ่งส าคัญต่อการยิงประตูที่แม่นย าและ
ช่วยเพิ่มจ านวนการยิงลูกโทษมากขึ้น  จากข้อความข้างต้นงานวิจัยที่ผ่านมาท าให้ทราบว่า 
การวิเคราะห์ด้านคิเนเมติกส์เชิงเส้นและเชิงมุม มีความสัมพันธ์กันต่อการเคลื่อนไหวร่างกายของ
มนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในด้านการพัฒนานักกีฬาเพื่อให้นักกีฬาประสบ
ความส าเร็จในการแข่งขันขึ้นไป 
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3. การศกึษาวจิยัในกฬีาบาสเกตบอล 
3.1 เลย์อัพกับการยิงประตู 

การเลย์อัพในกีฬาบาสเกตบอลเป็นการเคลื่อนที่เข้ายิงประตูที่มีระยะการยิงใกล้ห่วง
มากที่สุด นิยมใช้ในการท าคะแนนเพราะมีโอกาสท าคะแนนได้มากกว่าการท าคะแนนในระยะอ่ืนๆ
ทักษะการเลย์อัพมักใช้เล่นในการบุกเร็วและเมื่อผ่านฝ่ายป้องกันไปได้ จะสามารถเข้าไปใกล้ 
ใต้ห่วงมากที่สุด นักกีฬาจึงต้องมีอัตราเร็วในการเคลื่อนที่เพื่อช่วยส่งแรงในการกระโดดให้สูงที่สุด
และน าลูกลงห่วงได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามป้องกันได้ (Jianyu et al. 2009) สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Bal et al. (2009) ให้นักกีฬาท าการเลย์อัพเพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรคิเนเม
ติกส ์มุมหัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ สะโพก หัวเข่า ข้อเท้า กับความสูงในการกระโดดพบว่า เมื่อนักกีฬา
กระโดดขึ้นเลย์อัพในช่วงขณะปล่อยลูกบอลตัวแปรคิเนเมติกส์  มีความสัมพันธ์กันกับความสูงใน
การกระโดด สอดคล้องกับงานวิจัยการเลย์อัพของ อรวรีย์ อิงคเตชะ (2559) ท าการวิเคราะห์ตัว
แปรคิเนติกส์และคิเนเมติกส์หาโมเมนตัมกับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย(CG) เพื่อหาความสัมพันธ์
ระหว่างโมเมนตัมของก้าวที่ 1 โมเมนตัมของก้าว 2 และในขณะช่วงขณะทะยานขึ้นเลย์อัพ พบว่า 
โมเมนตัมของก้าวที่ 1 มีความสัมพันธ์กับโมเมนตัมของก้าวที่ 2สาเหตุคือการรักษาความเร็วให้
คงที่ ส่วนโมเมนตัมของก้าวที่ 1 และก้าวที่ 2 ไม่มีความสัมพันธ์กับโมเมนตัมของช่วงขณะทะยาน
ขึ้นเลย์อัพ สาเหตุเกิดจากความเร็วที่มีการเปลี่ยนแปลงจากแนวระนาบเป็นแนวด่ิงเพราะความเร็ว
ที่เกิดขึ้นเมื่อเท้าของนักกีฬาสัมผัสลงสู่พื้นไกลไปทางด้านหน้ามากเกินไป ล าตัว จะเอนมาด้านหลัง
ท าให้แรงดลทั้งหมดมีปริมาณน้อย ในงานวิจัยยังพบว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกับโมเมนตัมของ
การเลย์อัพคือ ความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวระนาบหากนักกีฬาเพิ่มความเร็วในขณะวิ่งได้มาก
พอ โมเมนตัมจะเพิ่มสูงขึ้นและท าให้ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมของการวิ่ง
จากแนวระนาบไปสู่กระโดดขึ้นแนวด่ิงในการเลย์อัพได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น จาก
การศึกษางานวิจัยทักษะการเลย์อัพกับการยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอลที่ผ่านมาท าให้ทราบว่า 
ความเร็วของการเคลื่อนที่มีความส าคัญต่อความสูงในการกระโดดยิงประตูเลย์อัพ ส่วนเรื่อง
อัตราเร็วและมุมของลูกบอลขึ้นอยู่กับระยะทางในการปล่อยลูกยิงประตูและการป้องกันของฝ่าย
ตรงข้าม 

3.2 พลังกับการยิงประตู 
การใช้พลังในกีฬาบาสเกตบอลแต่ละครั้งจะแตกต่างกัน สาเหตุมาจากระยะทาง 

ของการยิงประตูท าคะแนน พื้นที่ระยะใกล้ห่วงอาจจะใช้พลังกระโดดยิงประตูน้อยแต่จะใช้พลัง
มากในการเลย์อัพ ส่วนระยะไกลจากห่วงอาจจะต้องมีมุมของการย่อกระโดดหรือความแข็งแรง
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ของกล้ามเนื้อช่วยส่งพลังไปยังการปล่อยบอล สอดคล้องกับการศึกษาของ Struzik et al. (2014) 
ศึกษาความสูงในการกระโดดโดยเปรียบเทียบระหว่างการกระโดดแบบไม่มีลูกบอลกับการกระโดด
แบบ Countermovement Jump โดยไม่แกว่งแขน ของนักกีฬาบาสเกตบอลจูเนียร์ลีค พบว่า การ
กระโดดทั้ง 2 แบบไม่มีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Shaher et al. (2011) ท่ี
ศึกษาความสัมพันธ์ของการวิ่งด้วยความเร็วในระยะทาง 40 เมตร ที่ส่งผลต่อการกระโดดสูงของ
นักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพ พบว่า การวิ่งด้วยความเร็วในระยะทาง 40 เมตรมีความสัมพันธ์กับ
พลังสูงสุดในการกระโดด สอดคล้องกับงานวิจัยของ Okazaki et al. (2015) ศึกษาผลของความ
เหนื่อยล้าในการยิงประตู 3 คะแนน พบว่า ความเหนื่อยล้าของการยิงประตูนั้นมีผลต่อการลดลง
ของมุมข้อสะโพก ส่วนมุมหัวไหล่มีการเพิ่มขึ้นเมื่อศูนย์กลางของมวลอยู่ที่จุดต่ าสุดการปรับเปลี่ยน
ทางชีวกลศาสตร์นี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความแม่นย าของการยิงแต่แสดงให้เห็นว่าความเหนื่อยล้ามี
ผลต่อการเคลื่อนไหวทางคิเนเมติกส์และความแม่นย าของการยิง 3 คะแนนสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Kumar et al. (2015) โดยให้นักกีฬาท าการยืนยิงประตูหลังจบการแข่งขันควอร์เตอร์ที่ 1 และ
หลังจบควอร์เตอร์ที่ 4 โดยยิงประตูระยะ 3 คะแนน พบว่า มุมของข้อต่อไม่มีความแตกต่างกัน แต่
พลังในการกระโดดมีความแตกต่างกัน จึงท าให้ประสิทธิภาพในการกระโดดลดลงจากงานวิจัย
ด้านคิเนติกส์ท าให้ทราบว่าพลังนั้นมีความส าคัญในการท าคะแนนกีฬาบาสเกตบอลเป็นอย่างมาก
นักกีฬาจึงต้องมีสมรรถภาพทางกายท่ีสมบูรณ์พร้อมท าการแข่งขัน 

3.3 ระยะทางกับการยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล 
การท าคะแนนในกีฬาบาสเกตบอลในระยะทางที่เพิ่มขึ้นจะท าให้การยิงประตูม ี

ความแม่นย าน้อยลง อัตราเร็วและมุมของลูกบอลในการยิงประตูจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างมาก
ดังนั้นการส่งแรงให้เกิดอัตราเร็วและมุมของลูกบอล จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิด
ความแม่นย าในการยิงประตูท าคะแนน (Hay, 1978, pp. 214-220) จากการศึกษางานวิจัยของ
Montero et al. (2013) ศึกษาอิทธิพลของระยะทางในการยิงประตู 3คะแนน ระหว่างระยะ 6.25
และ 6.75 เมตร พบว่า พลังจากล าตัว แขน หัวไหล่ มีการเพิ่มขึ้นแต่ขาลดลง งานวิจัยชี้ให้ห็นว่า
ระยะทางเป็นปัจจัยส าคัญต่อต าแหน่งและพลังในท าคะแนน ยิ่งระยะทางอยู่ห่างจากแป้นมาก
เท่าไรอาจจะท าให้เกิดความแม่นย าในการยิงประตูลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Riadh et al. 
(2013) ให้นักกีฬาท าการยืนยิงประตูเพื่อท าการศึกษามุมในการปล่อยบอล อัตราเร็ว ความสูง 
และมุมข้อต่อ พบว่า อัตราเร็ว ความสูงมุมข้อต่อหัวไหล่ในการปล่อยบอล มีความส าคัญต่อการยิง
ประตูเพื่อให้เกิดความแม่นย า อีกทั้งยังแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของจ านวนในการยิงลูกโทษอีกด้วยใน
งานวิจัยนี้มีการแนะน าแบบฝึกในการฝึกการยิงประตู ว่าการลดลงของขอบห่วงมีความส าคัญต่อ
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การปรับปรุงในการยิงลูกโทษ ซึ่งจะส่งผลต่อความแม่นย าของนักกีฬา สอดคล้องกับงานวิจัยของ
Shaher et al. (2011) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ของการวิ่งด้วยความเร็วในระยะทาง 40 เมตร ที่ส่งผล
ต่อการกระโดดสูงของนักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพ พบว่า การวิ่งด้วยความเร็วในระยะทาง 40
เมตร มีความสัมพันธ์กับพลังสูงสุดในการกระโดดและความสูงในการกระโดดชี้ให้เห็นว่าระยะทาง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สร้างอัตราเร็วและส่งผลให้เกิดพลังในการกระโดดเพิ่มมากขึ้นจากการศึกษา
งานวิจัยระยะทางกับการยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอลที่ผ่านมาท าให้ทราบว่าระยะทางกับการยิง
ประตูนั้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการยิงประตูเพื่อให้เกิดความแม่นย าและ
ตัวแปรระยะทางเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างอัตราเร็วที่ ส่งผลให้การกระโดดมีประสิทธิภาพสูงสุด 

3. ท่าทางกับการยิงประตู 
การทรงตัวและการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เป็นทักษะพื้นฐานท่ี

ส าคัญ กีฬาบาสเกตบอลต้องอาศัยการทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่ดี การวางท่าทางที่ถูกต้องเป็น
สิ่งส าคัญ ลักษณะการยืนที่ถูกต้องคือ ข้างที่ท าการยิงประตูเท้าจะน าอยู่ด้านหน้าส่วนอีกข้างจะยืน
เท้าตาม ตัวตรง ตามองที่ห่วง แขนที่ท าการยิงประตูต้ังฉากตรงอยู่ในทิศทางเดียวกับห่วงและมือ
วางอยู่ระหว่างใต้ลูกบอล ส่วนแขนที่ไม่ได้ท าการยิงประตูจะประคองอยู่ระหว่างด้านข้างลูกบอล
การเตรียมพร้อมของท่าทางและการย่อในการยิงประตูจะช่วยส่งอัตราเร็วในการปล่อยลูกบอลซึ่ง
เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการท าให้การยิงประตูนั้นประสบผลส าเร็จ  (Hay, 1978, pp. 214-220)
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sugiyama et al. (2014)โดยให้นักกีฬาท าการกระโดดขึ้นลอยตัวยิง
ประตู พบว่า การใช้แขนที่ถูกต้องในขั้นตอนแรกของการกระโดดขึ้นและการลอยตัวนั้นมี
ความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Alves and Felix (2012) ได้ท าการทดลองการยิง
ประตูที่มีระยะทางที่แตกต่างกัน พบว่า ระยะทางที่เพิ่มขึ้นท าให้การยิงประตูมีความแม่นย าน้อยลง
สาเหตุมาจากมุมในการปล่อยลูกบอลมีการลดลง และวิธีการท่าทางในการยิงจะถูกต้องน้อยลง 
และงานวิจัยของ  Victor Hugo Alves Okazaki and Rodacki (2012) ที่ ศึกษาระยะทางการยิง
ประตูบาสเกตบอลที่แตกต่างกันพบว่า มุมข้อต่อความเร็วของลูกบอล และท่าทางการปล่อยบอล
ในการต้ังท่ายิงประตูมีความสัมพันธ์กัน ชี้ให้เห็นว่าต าแหน่งในการยิงและท่าทางการยิงประตูเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อการยิงประตูให้ประสบความส าเร็จเมื่อระยะทางในการยิงประตูเพิ่มขึ้น 
ดังนั้นการยิงลูกบอลเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมุม อัตราเร็ว ในการส่งลูกบอล และท่าทางที่
ถูกต้องของท่ายิงประตูจะช่วยให้การยิงประตูส าเร็จ 

 
 



  31 

บทที ่3  
วธิกีารด าเนนิการวิจยั 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1. การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. วิธีการวัดตัวแปร 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย 
นั กกี ฬาบาส เกตบอลที่ เ ข้ า ร่ ว มกา รแข่ ง ขั น ร ายการ  Thailand Basketbal 

Development League 2017 (TBDL 2017) เพศชาย จ านวน 204 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

นักกีฬาบาสเกตบอลสังกัดทีม HT-TITANS เพศชาย จ านวน 12 คน ได้มาจาก 
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรายการ Thailand 
Basketball Development League 2017 

เกณฑ์การคัดเข้า 
1. เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลสังกัดทีม HT-TITANS เพศชาย 
2. นักกีฬาที่มีความถนัดข้างขวา 
3. อายุระหว่าง 19-26 ปี 
4. น้ าหนักระหว่าง 60-90 กิโลกรัม 
5. ส่วนสูงระหว่าง 165-190 เซนติเมตร 
6. มีประสบการณ์ในการเล่นบาสเกตบอล 5 ปี ขึ้นไป 

เกณฑ์การคัดออก 
1. นักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานวิจัยต่อได้ 
2. นักกีฬาไม่ประสงค์เข้าร่วมงานวิจัยต่อ 
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จริยธรรมการท าวิจัย 
งานวิจัยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษางานวิจัย 

ในมนุษย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เลขที่โครงการวิจัย SWUEC-G-052/2562 โดยผู้เข้าร่วม
ทุกคนยินยอมในการเข้าร่วมและทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาร่วมถึงรายละเอียดของ 
การทดลอง และผู้เข้าร่วมสามารถถอนตัวออกได้ในทุกกรณี 

 
สถานทีท่ าการวจิยั 

ห้องปฎิบัติการทางชีวกลศาสตร์ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา 

 
เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวจิัย 

1. กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวยี่ห้อ Qualysis รุ่น OQUS7+ ความถี่กล้องในการ 
จบัภาพ 200 เฮิร์ต จ านวน 6 ตัว โดยบันทึกภาพการเคลื่อนไหวแบบระบบสามมิติ ใช้ในเก็บข้อมูล
ตัวแปรด้านคิเนเมติกส์ในเรื่องของระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็ว
ก้าวที่ 2 ในการแสดงทักษะการเลย์อัพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 16 กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหวแบบระบบสามมิติ 
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2. โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Visual 3D v6 Professional ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตัวแปรทั้งหมดจากการบันทึกภาพการเคลื่อนไหวระบบสามมิติ ในการแสดงทักษะการเลย์อัพ 

3. เครื่องหมายติดตามข้อต่อของร่างกาย 37 ต าแหน่ง (Marker) ตามหลักสรีรวิทยา 
ดังภาพประกอบ 16 และตาราง 9 (Plug-in-Gait) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 เครื่องหมายติดตามข้อต่อของร่างกาย (Marker) 
 
4. อุปกรณ์ก าหนดพิกัด ไม้ T-pod ใช้ในการคาริเบชั่นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อให้แผ่น

วัดแรง และเครื่องหมายติดตามข้อต่อร่างกายให้แสดงอยู่ในการเก็บภาพของกล้องทั้ง 6 ตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 ไม้ T-pod (Calibration Frame) 
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5. แผ่นวัดแรงการกระโดดยี่ห้อ Kistles ความถี่ 2.5-5 กิโลนิวตัน (kN) จ านวน 2 เครื่อง 
ใช้ในการเก็บข้อมูลด้านคิเนติกส์ศึกษาเรื่องของ แรงในการยืนกระโดด แรงในการกระโดดเลย์อัพ 
พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 แผ่นวัดแรง 
 

6. แท่นกระโดดความสูง 25 เซนติเมตร (Manabu, Takaaki, Susumu, & Hirohisa, 
2016) ใช้ในการเก็บข้อมูลแรงในการยืนกระโดด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 20 แท่นกระโดดความสูง 25 เซนติเมตร 
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7. ลูกบาสเกตบอลยี่ห้อ Molten ขนาดเบอร์ 7 จ านวน 3 ลูก 
8. แป้นบาสเกตบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 แป้นบาสเกตบอล 
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การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1. ผู้วิจัยยื่นเรื่องไปทางบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อท าหนังสือ 

ขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
2. ผู้วิจัยอธิบายให้นักกีฬาทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและรายละเอียดของ 

การวิจัย 
3. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล มดัีงนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยท าการจัดเตรียมสถานที่โดยท าการ Calibration บริเวณพื้นที่ที่ใช้
ในการเก็บข้อมูล (ดังภาพประกอบ 22) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 22 Calibration บริเวณพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 2. ให้นักกีฬาท าการวิ่งวอล์มอบอุ่นร่างกายก่อนท าการทดลองโดยใช้เวลา
ประมาณ 5-10นาท ี

ขั้นตอนที่ 3. เมื่อนักกีฬาท าการอบอุ่นร่างกายเสร็จแล้ว จึงท าการติดเครื่องหมาย
ตามข้อต่อร่างกาย 37 ต าแหน่ง (ดังภาพประกอบ 23) ตามหลักสรีรวิทยา (ดังภาพประกอบ 24
และตาราง 11 ) โดยมีผู้เชี่ยวชาญช่วยในการติดเครื่องหมาย ใช้เวลาในการติดประมาณ 5 นาท ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 23 ติดเครื่องหมายตามข้อต่อบนร่างกาย 
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ภาพประกอบ 24 การติดจุดบอกต าแหน่งบนร่างกาย 
 
ที่ มา  : Winters, R. M., Savard, A., Verfaille, V., & Wanderley, M. M. ( 2012 ). A 

Sonification Tool For The Analysis Of Large Databases Of Expressive Gesture. The 
International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 4 ( 6 ) , 1 3 - 2 6 . 
doi:10.5121/ijma.2012.4602 
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ขั้นตอนที่ 4. ท าการทดสอบแรงในการยืนกระโดด โดยให้นักกีฬายืนบนแท่นกระโดด
แล้วท าการกระโดดขาซ้ายข้างเดียวลงบนแผ่นวัดแรง และท าการกระโดดขึ้นเต็มความสามารถ
จ านวน 2 ครั้ง เลือกครั้งที่ดีที่สุดมาวิเคราะห์ข้อมูล (ดังภาพประกอบ 25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 25 ทดสอบการแรงในการยืนกระโดด 
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ขั้นตอนที่ 5. เมื่อนักกีฬาพร้อมท าการทดสอบเลย์อัพ ให้นักกีฬาท าการเลย์อัพ 
เต็มความสามารถเหมือนสถานการณ์แข่งขันจริง  คนละ 8 ครั้ ง  แต่ละครั้งพัก 1-2 นาที 
(ดังภาพประกอบ 26 และภาพประกอบที่ 27) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 26 ทดสอบการเลย์อัพ 
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ภาพประกอบ 27 ภาพจ าลองการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 

=   กล้อง 

F  =   แผ่นวัดแรง 
 

Ru
n w

ay
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วธิีการวัดตวัแปร 
การวัดระยะทาง 

ตัวแปรระยะทาง วัดความยาวจากปลายเท้าตามถึงปลายเท้าน าของการก้าว 
โดยมีหน่วยเป็นเมตร (m) (สาลี่ สุภาภรณ์, 2541, p. 68) 

 
 
 
 
 
 

    ระยะทาง (𝑑) 
 

ภาพประกอบ 28 วิธีการวัดระยะทาง 
 
การวัดอัตราเร็ว 

อัตราเร็ว วัดจากอัตราเร็วสูงสุดของการก้าว ซึ่งค านวณได้จากระยะทางหารด้วยเวลา
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที (m/s) (สาลี่ สุภาภรณ์, 2541, p. 69) 

 
 
 
 
 
 

                    ระยะทาง (𝑑) 

เวลา (𝑡) 
 

ภาพประกอบ 29 วิธีการวัดอัตราเร็ว 
 
 

𝑠  
𝑑

𝑡
 

 
𝑠    =   อัตราเร็ว 

𝑑   =   ความยาวหรือระยะทาง 

𝑡    =    เวลาทีเ่ปลี่ยนแปลงไป 

ปลายเท้าตาม ปลายเท้าน า 
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การวัดแรงในการยืนกระโดดและแรงในการกระโดดเลย์อัพ 
วัดแรงปฎิกิริยาจากพื้น เมื่อนักกีฬาท าการกระโดดขึ้นจากแผ่นวัดแรง โดยใช้แผ่นวัด

แรงในการเก็บข้อมูล ซึ่งค านวณได้จากสูตรมวลคูณด้วยความเร่ง โดยมีหน่วยเป็น นิวตัน (n) 
 
     F = แรง 
  F  =  ma  m = มวล 
     a = ความเร่ง 
 
การวัดพลังในการกระโดดเลย์อัพ 

การวัดพลังในการกระโดดเลย์อัพ โดยวิเคราะห์จากเครื่องแผ่นวัดแรง ซึ่งค านวณได้
จากสูตร แรงคูณความเร็วในการกระโดดเลย์อัพสูงสุด มีหน่วยเป็น วัตต์ (Watt) (สาลี่ สุภาภรณ์, 
2541, p. 100) 

 
     P = พลัง 
  P  =  fv   f = แรง 
     v = ความเร็ว 
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การวัดความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
วัดระยะทางจากปลายเท้าก่อนพ้นจากพื้นจนถึงจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย (CG) 

ในขณะท าการกระโดดเลย์อัพสูงสุด โดยมีหน่วยเป็นเมตร (m) (สาลี่ สุภาภรณ์, 2541, p. 68) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 30 วิธีการวัดความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 

การวเิคราะหข์้อมลู 
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะท าการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

1. การค านวณหา หาค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่ าสุด (Min) 
และค่าสูงสุด (Max) ของระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2อัตราเร็วกา้วที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2พลัง
ในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

2. หาความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1
อัตราเร็วก้าวที่ 2 พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 

3. การพยากรณ์ความสูงในการกระโดดเลยอัพของตัวแปรระยะทางก้าวที่ 1ระยะทาง
ก้าวที่  2 อัตราเร็วก้าวที่  1 อัตราเร็วก้าวที่  2 และพลังในการกระโดดเลย์อัพ โดยใช้สถิ ติ 
สมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear regression) 

4. ก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

จดุ CG (center of gravity) จุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย 

ปลายเท้า 

H   =   ความสูงในการกระโดดเลย์

อัพ 
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงานวิจยั 

 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของระยะทาง อัตราเร็ว และพลังที่มีต่อ 

ความสูงในการกระโดดเลย์อัพของนักกีฬาบาสเกตบอล โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การน าเสนอข้อมูลและการแปลความหมายการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 

1. ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่ าสุด(Min) และค่าสูงสุด (Max) 
ของข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมวิจัย 

2. ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่ าสุด(Min) และค่าสูงสุด (Max) 
ของตัวแปรระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่  2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่  2 พลังใน 
การกระโดด และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่าง ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่  1
อัตราเร็วก้าวที่ 2 พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ โดยใช้สถิติ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation) 

4. การพยากรณ์ความสูงในการกระโดดของตัวแปรระยะทางก้าวที่ 1ระยะทางก้าว 
ท่ี 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 และพลังในการกระโดดเลย์อัพ โดยใช้สถิติสมการถดถอย 
แบบพหุคูณ (Multiple Linear regression) 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
n  แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

x  แทนค่าเฉลี่ย 
SD  แทนค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
Min  แทนค่าต่ าสุด 
Max แทนค่าสูงสุด 
r  แทนค่าความสัมพันธ์ 
b  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
SE(b) แทนค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปร 
B  ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยคะแนนมาตรฐาน 
t  แทนค่าสถิติทดสอบค่าความมีนัยส าคัญ 
F  แทนค่าความแปรปรวน 
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Sig    แทนความน่าจะเป็น 
R Square (R2)  แทนค่าประสิทธิ์พหุคูณ 

 

ตาราง 1 ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่ าสุด (Min) และค่าสูงสุด (Max) 
ของข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมวิจัย 

 

 
จากตาราง 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ของอายุ มีค่าเท่ากับ

22.88±2.69 (19-26 ปี) น้ าหนัก มีค่าเท่ากับ 73.38±9.38 (60-85 กิโลกรัม) ส่วนสูง มีค่าเท่ากับ
178.63±8.03 (1.67-1.87 เมตร) ประสบการณ์ มีค่าเท่ากับ 9.38±1.99 (7-12 ปี) แรงในการยืน
กระโดด มีค่าเท่ากับ 2200.75±364.12 (1763-2737 นิวตัน) แรงในการกระโดดเลย์อัพ มีค่าเท่ากับ
2995±1213.34 (2093-5924 นิวตัน) 

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไป x SD Min Max 

อายุ (ปี) 21.88 2.69 19 26 

น้ าหนัก (กิโลกรัม) 73.38 9.38 60 85 

ส่วนสูง (เมตร) 178.63 8.03 1.67 1.87 

ประสบการณ์ (ปี) 9.38 1.99 7 12 

แรงในการยืนกระโดด (นิวตัน) 2200.75 364.12 1763 2737 

แรงในการกระโดดเลย์อัพ (นิวตัน) 2995 1213.34 2093 5924 
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต่ าสุด (Min) และค่าสูงสุด (Max) 
ของตัวแปรระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 
พลังในการกระโดดและความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 

 
จากตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของระยะทางก้าว

ที่  1 มี ค่าเท่ากับ 0.99±0.15 (0.72-1.29 เมตร) ระยะทางก้าวที่  2 มี ค่าเท่ากับ 1.18±0.19 
(0.91-1.46 เมตร) อัตราเร็วก้าวที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3.90±0.46 (3.14-5.07 เมตร/วินาที) อัตราเร็วก้าว
ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 4.26 ± 0.60 (3.10-5.80 เมตร/วินาที) พลังในการกระโดดเลย์อัพ มีค่าเท่ากับ 
9708.94 ± 2213.01 (6119.39-14639.35 วัตต์) ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ มีค่าเท่ากับ 
1.48±0.08 (1.29-1.66 เมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา x SD Min Max 

ระยะทางก้าวที่ 1 (m) 0.99 0.15 0.72 1.29 

ระยะทางก้าวที่ 2 (m) 1.18 0.19 0.91 1.46 

อัตราเร็วก้าวที่ 1 (m/s) 3.90 0.46 3.14 5.07 

อัตราเร็วก้าวที่ 2 (m/s) 4.26 0.60 3.10 5.80 

พลังในการกระโดดเลย์อัพ (watt) 9708.94 2213.01 6119.39 14639.35 

ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ (m) 1.48 0.08 1.29 1.66 
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ตาราง 3 หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 

* p < 0.05 
 
จากตาราง 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดด

เลย์อัพ พบว่า ระยะทางก้าวที่ 1 มีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.05) 

 

 
ภาพประกอบ 31 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา r sig 

ระยะทางก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ .295* .018 
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ตาราง 4 หาความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 

** p < 0.001 
 
จากตาราง 4 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดด

เลย์อัพ พบว่า ระยะทางก้าวที่ 2 มีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) 

 

 
ภาพประกอบ 32 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา r Sig 

ระยะทางก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ .553** .001 
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ตาราง 5 หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 

** p < 0.001 
 

จากตาราง 5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ
พบว่า อัตราเร็วก้าวที่ 1 มีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) 

 

 
ภาพประกอบ 33 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา r Sig 

อัตราเร็วก้าวที่ 1 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ .569** .001 
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ตาราง 6 หาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 

** p < 0.001 
 
จากตาราง 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดด

เลย์อัพ พบว่า อัตราเร็วก้าวที่ 2 มีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 (p < 0.001) 

 
ภาพประกอบ 34 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดด

เลย์อัพ 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา r Sig 

อัตราเร็วก้าวที่ 2 และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 519** .001 
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ตาราง 7 หาความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 

** p < 0.001) 
 
จากตาราง 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการ

กระโดดเลย์อัพ พบว่า พลังในการกระโดดเลย์อัพ มีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดด 
เลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) 

 
ภาพประกอบ 35 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการ

กระโดดเลย์อัพ 
 
 
 
 
 

ตัวแปรที่ศึกษา r Sig 

พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ .689** .001 
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ตาราง 8 ความสามารถในการพยากรณข์องพลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทางก้าวที่ 2 และ
อัตราเร็วก้าวที่ 2 ที่มีผลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 

a. Predictors: (Constant), พลังในการกระโดดเลย์อัพ, ระยะทางก้าวที่ 2, อัตราเร็วก้าวที่ 2 
 
จากตาราง 8 ความสามารถในการพยากรณ์ พบว่า พลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทาง

ก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 2 มีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพโดยค่า r = .772 
สามารถอธิบายความสูงในการกระโดดเลย์อัพได้ 59.5% ด้วยความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์
ประมาณ .05799 

 
ตาราง 9 การตรวจสอบตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 

a. Dependent Variable: ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
b. Predictors: (Constant), พลังในการกระโดดเลย์อัพ, ระยะทางก้าวที่ 2, อัตราเร็วก้าวที่ 2 

 
จากตาราง 9 แสดงค่าตรวจสอบตัวแปรอิสระที่สามารถพยากรณ์ความสูงในการกระโดด

เลย์อัพ พบว่า พลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 2 สามารถพยากรณ์
ความสูงในการกระโดดเลย์อัพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) 

 
 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .772a .595 .575 .05799 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1               Regression 

                 Residual 

                 Total 

.297 

.202 

.499 

3 

60 

63 

.099 

.003 

 

29.431 .001b 
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ตาราง 10 ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของพลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทางก้าวที่ 2 และ
อัตราเร็วก้าวที่ 2 กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

 

a. Dependent Variable: ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
 
จากตาราง 10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของพลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทาง

ก้าวที่ 2 และอัตราเร็วก้าวที่ 2 กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
สามารถพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

(ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ) = .754+ .007 (พลังในการกระโดดเลย์อัพ) + .276 
(ระยะทางก้าวที่ 2) - .070 (อัตราเร็วก้าวที่ 2) 

ค่า b ของ พลังในการกระโดดเลย์อัพ = .007 หมายความว่า จ านวนของพลังในการ
กระโดดเลย์อัพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงในการกระโดดเลย์อัพจะเพิ่มขึ้น .007 เมตร และพลังใน
การกระโดดเลย์อัพส่งผลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค่า b ของ ระยะทางก้าวที่ 2 = .276 หมายความว่า จ านวนของระยะทางก้าวที่ 2
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงในการกระโดดเลย์อัพจะเพิ่มขึ้น .276 เมตร และระยะทางก้าวที่ 2 
ส่งผลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค่า b ของ อัตราเร็วก้าวที่ 2 = -.070 หมายความว่า จ านวนของอัตราเร็วก้าวที่ 2
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงในการกระโดดเลย์อัพจะลดลง .070 เมตร และอัตราเร็วก้าวที่ 2 
ส่งผลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1           (Constant) 

             พลังในการกระโดดเลย์อัพ 

             ระยะทางก้าวที่ 2 

             อัตราเร็วก้าวที่ 2 

.754 

.007 

.276 

-.070 

.083 

.001 

.082 

.024 

 

.901 

.372 

-.480 

9.111 

6.084 

3.355 

-2.898 

.001 

.001 

.001 

.005 
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โดย ตัวแปรมีอิทธิพลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพร้อยละ 59.5% และอีก 
40.5% เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาศึกษา อาจเป็นเรื่องของ ทักษะเฉพาะตัว
ลักษณะทางกายภาพ หรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฯลฯ เป็นต้น 
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บทที ่5 
สรปุผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาอิทธิพลของระยะทาง อัตราเร็ว และพลังที่มีต่อความสูงในการกระโดด 
เลย์อัพของนักกีฬาบาสเกตบอล กลุ่มตัวอย่างคือ นักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพ 12 คน ได้มาจาก
การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันรายการ Thailand 
Basketball Development League 2017 โดยผู้ทดสอบรับทราบข้อมูลและลงชื่อยินยอมเข้า
ร่วมงานวิจัย ท าการทดลองเก็บข้อมูลโดยให้นักกีฬาเลย์อัพเต็มความสามารถเหมือนสถานการณ์
แข่งขันจริงคนละ 8 ครั้ง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยระบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
แบบ 3D โดยการบันทึกภาพการแสดงทักษะของนักกีฬาในท่าทางการเลย์อัพแบบสถานการณ์จริง
จ านวนกล้องที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 6 ตัว ความเร็วกล้อง 200 เฮิร์ต พร้อมแผ่นวัดแรง 
2 เครื่อง ความถี่ 2.5-5 กิโลนิวตัน (kN) วิเคราะห์ข้อมูล (1) การหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของระยะทางก้าวที่1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1อัตราเร็วก้าวที่ 2 
พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ (2) หาความสัมพันธ์ระหว่าง
ร ะ ย ะ ท า ง ก้ า ว ที่  1 ร ะ ย ะ ท า ง ก้ า ว ที่  2 อั ต ร า เ ร็ ว ก้ า ว ที่  1 อั ต ร า เ ร็ ว ก้ า ว ที่  2 
พลังในการกระโดดเลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ โดยใช้สถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน
(Pearson Moment Correlation) และ (3) พยากรณ์ความสูงในการกระโดดของตัวแปรระยะทาง
ก้าวที่ 1 ระยะทาง ก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 และพลังในการกระโดดเลย์อัพ 
โดยใช้สถิติสมการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Linear regression) ก าหนดค่านัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ของระยะทางก้าวที่ 1 

มี ค่า เท่ ากับ  0 .99±0.15 (0.72-1.29 เมตร ) ระยะทางก้ าวที่  2  มี ค่ า เท่ ากับ  1 .18±0.19 
(0.91-1.46 เมตร) อัตราเร็วก้าวที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3.90±0.46 (3.14-5.07 เมตร/วินาที) อัตราเร็วก้าว
ที่ 2 มีค่าเท่ากับ 4.26 ± 0.60 (3.10-5.80 เมตร/วินาที) พลังในการกระโดดเลย์อัพ มีค่าเท่ากับ 
9708.94 ± 2213.01 (6119.39-14639.35 วัตต์) ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ มีค่าเท่ากับ 
1.48±0.08 (1.29-1.66 เมตร) 
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2. ระยะทางก้าวที่ 1 ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 1 อัตราเร็วก้าวที่ 2 และพลังในการ
กระโดดเลย์อัพ มีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 

3. พลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 2 มีความสัมพันธ์กับ
ความสูงในการกระโดดเลย์อัพโดยค่า r = .772 สามารถอธิบายความสูงในการกระโดดเลย์อัพได้
59.5% ด้วยความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์ประมาณ .05799 

4. พลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทางก้าวที่ 2 อัตราเร็วก้าวที่ 2 สามารถพยากรณ์
ความสูงในการกระโดดเลย์อัพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p < 0.001) 

5. พลังในการกระโดดเลย์อัพ ระยะทางก้าวที่ 2 และอัตราเร็วก้าวที่ 2 กับความสูงในการ
กระโดดเลย์อัพ สามารถพยากรณ์ ได้ดังนี้ 

(ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ) = .754+ .007 (พลังในการกระโดดเลย์อัพ) + .276 
(ระยะทางก้าวที่ 2) - .070 (อัตราเร็วก้าวที่ 2) 

ค่า b ของ พลังในการกระโดดเลย์อัพ = .007 หมายความว่า จ านวนของพลังในการ
กระโดดเลย์อัพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงในการกระโดดเลย์อัพจะเพิ่มขึ้น .007 เมตร และพลังใน
การกระโดดเลย์อัพส่งผลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค่า b ของ ระยะทางก้าวที่ 2 = .276 หมายความว่า จ านวนของระยะทางก้าวที่ 2
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงในการกระโดดเลย์อัพจะเพิ่มขึ้น .276 เมตร และระยะทางก้าวที่ 2 
ส่งผลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ค่า b ของ อัตราเร็วก้าวที่ 2 = -.070 หมายความว่า จ านวนของอัตราเร็วก้าวที่ 2
เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงในการกระโดดเลย์อัพจะลดลง .070 เมตร และอัตราเร็วก้าวที่ 2 
ส่งผลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

โดย ตัวแปรมีอิทธิพลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพร้อยละ 59.5% และอีก 40.5%
เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาศึกษา อาจเป็นเรื่องของ ทักษะเฉพาะตัวลักษณะทาง
กายภาพ หรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฯลฯ เป็นต้น 

6. ระยะทางก้าวที่ 1 และอัตราเร็วก้าวที่ 1 ไม่สามารถพยากรณ์ความสูงในการกระโดด 
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อภิปรายผลการวจิยั 
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางการก้าวเท้ากับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 

จากการทดลอง พบว่า ระยะทางก้าวที่ 1 อยู่ในช่วง 0.72-1.29 เมตร ส่วนระยะทาง
ก้าวที่ 2 อยู่ในช่วง 0.91-1.46 เมตร ในการทดสอบนักกีฬาเริ่มต้นการเคลื่อนที่โดยการก้าวเท้าแรก
พุ่งไปด้านหน้า ล าตัวและขาท่อนล่างเอียงไปทางด้านหน้าเพียงเล็กน้อยเพื่อรักษาจุดศูนย์ถ่วงของ
ร่างกาย ส่งผลให้ระยะทางก้าวที่ 2 เพิ่มขึ้น นักกีฬาจึงมีระยะทางในการยิงประตูใกล้ห่วงท าคะแนน 
แต่หากนักกีฬามีระยะทางก้าวที่ 2 ที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินไปเมื่อนักกีฬามีการเปลี่ยนทิศทาง
จากแนวระนาบไปสู่การกระโดดแนวด่ิง อาจจะท าให้ล าตัวเอนมาทางด้านหลังส่งผลให้เกิดแรงฉุด 
ท าให้อัตราเร็วและแรงลดลงอีกทั้งยังท าให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายต่ า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
ทรงตัว (อรวรีย์ อิงคเตชะ 2559) สอดคล้องกับการศึกษาของ Shaher et al. (2011) ศึกษาการวิ่ง
ระยะทาง 40 เมตร เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วที่ส่งผลต่อการกระโดดสูงของนักกีฬา
บาสเกตบอล พบว่า ระยะทางมีความสัมพันธ์กับอัตราเร็วและความสูงในการกระโดด สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Covadonga et al. (2019) ศึกษาการเคลื่อนที่ในกีฬากระโดดสูงที่ส่งผลต่อการ
กระโดด พบว่า ระยะทางมีความสัมพันธ์กับการกระโดดโดยเฉพาะระยะทางก้าวสุดท้ายก่อนท า
การกระโดดขึ้น เมื่อนักกีฬามีการเปลี่ยนทิศทางของร่างกายเพื่อท าการกระโดดให้ผ่านไม้ขวาง
สอดคล้องกับกับการศึกษาของ อรวรีย์ อิงคเตชะ (2559) พบว่า โมเมนตัมก้าวที่ 1 และโมเมนตัม
ก้าวที่ 2 ไม่มีความสัมพันธ์กับโมเมนตัมขณะกระโดดขึ้นเลย์อัพ เนื่องจากนักกีฬาวางเท้าในก้าว
สุดท้ายก่อนกระโดดมากเกินไปท าให้ล าตัวเอนมาทางด้านหลังส่งผลให้อัตราเร็วและแรงลดลงอีก
ทั้งยังท าให้จุดศูนย์ถ่วงของร่างกายต่ า ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อการทรงตัว  

ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วของการก้าวเท้ากับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
จากการทดลอง พบว่า อัตราเร็วก้าวที่ 1 อยู่ในช่วง 3.14-5.07 เมตรต่อวินาที ส่วน

อัตราเร็วก้าวที่ 2 อยู่ในช่วง 3.10-5.80 เมตรต่อวินาที จากข้อมูลท าให้ทราบว่านักกีฬาส่วนหนึ่ง 
มีอัตราเร็วก้าวที่ 1 มากกว่าก้าวที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักกีฬามีเทคนิคและแทคติกในการเคลื่อนไหว
ท่ีแตกต่างกัน อธิบายได้โดยอัตราเร็วในการก้าวขึ้นอยู่กับความยาวของช่วงก้าวและความถี่ในการ
ก้าวเท้า ดังนั้นการเพิ่มอัตราเร็วกระท าได้โดยการก้าวเท้ายาวขึ้นหรือถี่ขึ้นหรือทั้งสองอย่างจาก
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นักวิ่งระยะสั้นที่ประสบความส าเร็จมีความถี่ในการก้าวเท้า และมี
ช่วงเวลาที่เท้าสัมผัสพื้นสั้นกว่านักวิ่งทั่วๆไป ส าหรับความยาวของช่วงก้าวเท้านั้นไม่ได้มีข้อ
แตกต่างกันมาก (สาลี่ สุภาภรณ์, 2541, p. 70) อย่างไรก็ตาม อัตราเร็วยังเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
กระโดด เพราะเมื่อนักกีฬาท าการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนทิศทางของร่างกายเพื่อท าการกระโดดขึ้น
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เลย์อัพ หากมีการปรับและควบคุมจุดศูนย์ถ่วง (CG) ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ จะช่วยในเรื่องการ
ทรงตัวในขณะเร่งความเร็ว ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Covadonga et al. (2019) ศึกษาการเคลื่อนที่ในกีฬากระโดด
สูง พบว่า อัตราเร็วมีความสัมพันธ์กับการกระโดดโดยเฉพาะก้าวสุดท้ายก่อนท าการกระโดดขึ้น
เพื่อเปลี่ยนทิศทางของร่างกายท าการกระโดดให้ผ่านไม้ขวาง สอดคล้องกับการศึกษาของ Shaher 
et al. (2011) ศึกษาการวิ่งระยะทาง 40 เมตรเพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วที่ส่งผลต่อการ
กระโดดสูงของนักกีฬาบาสเกตบอล พบว่า อัตราเร็วมีความสัมพันธ์กับความสูงในการกระโดด  
และพบว่า ในการฝึกซ้อมควรให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาอัตราเร็วมากกว่าระยะทาง 

ความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดเลย์อัพกับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ 
จากการทดสอบแรงในการยืนกระโดดและแรงในการกระโดดเลย์อัพ พบว่า 

แรงในการกระโดดเลย์อัพ อยู่ในช่วง 1763-2737 นิวตัน ส่วนแรงในการกระโดดเลย์อัพ อย่ในช่วง
2093-5924 นิวตัน เมื่อเทียบจากค่าเฉลี่ยแล้ว พบว่า แรงในการกระโดดเลย์อัพมีค่าแรงเฉลี่ย
มากกว่าแรงในการยืนกระโดดถึง 795 นิวตัน แสดงว่า อาจเป็นเพราะแรงในการกระโดดเลย์อัพ  
มีเรื่องของระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่และอัตราเร็วเข้ามาเกี่ยวข้อง และนักกีฬาแต่ละคนก็มี
ทักษะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันในเรื่องของเทคนิคในการกระโดด จากผลการทดสอบนี้มีความ
สอดคล้องกับการหาค่าของพลังในการกระโดดเลย์อัพ นักกีฬามีระยะทางในการเคลื่อนที่ร่างกาย
โดยการก้าวเท้าพุ่งไปทางด้านหน้าในจังหวะที่เท้าเหยียบบนแผ่นวัดแรง นักกีฬาจะเงยหน้าขึ้นมอง
ตรงไปที่ห่วง และท าล าตัวให้ยืดตรง เพื่อเพิ่มแรงกระท ากับพื้นให้เป็นแนวด่ิง ซึ่งช่วยเพิ่มแรง
สะท้อนในการกระโดดขึ้น แขนที่ถือลูกบอลยกขึ้นเหยียดตรง ส่วนแขนอีกขาหนึ่งลงต่ าตามแรง
ดึงดูดของโลก เพื่อเตรียมตัวเหวี่ยงขึ้นในช่วงกระโดดลอยตัว ชี้ให้เห็นว่าระยะทางและอัตราเร็วเป็น
ตัวแปรที่ส าคัญท าให้เกิดพลังในการกระโดด สอดคล้องกับการศึกษาของ Struzik et al. (2014) 
ศึกษาการกระโดดยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอลพบว่า ก าลังเฉลี่ย ก าลังสูงสุด ก าลังเฉลี่ยสัมพัทธ์
ของการกระโดดมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการกระโดดยิงประตู สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Shaher et al. (2011) ที่ศึกษาการวิ่งระยะทาง 40 เมตร เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วที่
ส่งผลต่อการกระโดดสูงของนักกีฬาบาสเกตบอล พบว่า พลังสูงสุดในการกระโดดมีความสัมพันธ์
กับความสูงในการกระโดด จากผลการวิจัยหาความสัมพันธ์ พบว่า เป็นไปตามสมมุติฐานข้อที่ 1 
อีกทั้งยังสามารถพัฒนาความสามารถในเรื่องของความสูงในการกระโดดเลย์อัพให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
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ความสามารถในการพยากรณ์ความสูงในการกระโดด 
จากผลการพยากรณ์ พบว่า พลังในการกระโดดเลย์อัพมีอิทธิพลต่อการพยากรณ์

มากที่สุด โดยค่า b ของพลังในการกระโดดเลย์อัพ = .007 หมายความว่า จ านวนของพลังในการ
กระโดดเลย์อัพเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงในการกระโดดเลย์อัพจะเพิ่มขึ้น .007 เมตร อธิบาย
ต่อเนื่องจากการอภิปรายเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดเลย์อัพกับความสูงในการ
กระโดดเลย์อัพ จึงพบว่า พลังในการกระโดดเกิดมาจากแรงสะท้อนจากพื้นในระนาบแนวด่ิงกับ
ผลรวมมวลของร่างกายที่จุดศูนย์กลางที่มีความเร็วในแนวด่ิง (อนุวัต เยาว์ขันธ์. 2554) แสดงให้
เห็นว่าพลังมีอิทธิพลต่อการกระโดดในทักษะการเลย์อัพเป็นอย่างมากที่จะช่วยส่งแรงดันขึ้น
ลอยตัวเคลื่อนที่เข้าไปอยู่ในระยะการท าคะแนนได้ใกล้ห่วงมากที่สุด เพื่อน าลูกบอลลงห่วงได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นย า หลีกเลี่ยงการป้องกันของฝ่ายผู้ต่อสู้ สอดคล้องกับการศึกษาของ Shaher et 
al. (2011) ที่ศึกษาการวิ่งระยะทาง 40 เมตร เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราเร็วที่ส่งผลต่อการ
กระโดดสูงของนักกีฬาบาสเกตบอล พบว่า พลังในการกระโดดมีอิทธิพลต่อความสูงในการกระโดด
สอดคล้องกับการศึกษาของ Scott et al. (2003) ศึกษาลักษณะทางกายภาพในการพยากรณ์
ความสามารถการกระโดดแนวด่ิงของนักกีฬาชาย พบว่า พลังแอนแอโรบิค (Anaerobic Power) 
มีอิทธิพลต่อการกระโดดสูง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Hoffman and Kang (2002) ท่ีศึกษาการ
กระโดดสูงเพื่อหาความสามารถในการออกแรงกระโดดของนักกีฬาบาสเกตบอล พบว่า พลังแอน
แอโรบิคมีความสัมพันธ์กับการกระโดดสูง 

รองมาคืออิทธิพลของระยะทางก้าวที่ 2 จากผลการพยากรณ์ พบว่า ค่า b ของ
ระยะทางก้าวที่ 2 = .276 หมายความว่า จ านวนของระยะทางก้าวที่ 2 เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูง
ในการกระโดดเลย์อัพจะเพิ่มขึ้น .276 เมตร อธิบายต่อเนื่องจากการอภิปรายเรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างระยะทางในการก้าวเท้ากับความสูงในการกระโดดเลย์อัพ พบว่า หากนักกีฬามีระยะทาง
ก้าวสุดท้ายก่อนท าการกระโดดที่ไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป เมื่อนักกีฬามีการเปลี่ยนทิศทางจาก
แนวระนาบไปสู่การกระโดดแนวด่ิง อาจจะท าให้ล าตัวเอนมาทางด้านหลังส่งผลให้เกิดแรงฉุด 
ท าให้อัตราเร็วและแรงในการกระโดดลดลง เนื่องจากเสียการทรงตัว แต่หากนักกีฬามีระยะทาง
ก้าวสุดท้ายที่เหมาะสมจะท าให้ควบคุมจุดศูนย์ถ่วงให้อยู่ในระดับที่ต้องการเพื่อช่วยในเรื่องของ
การทรงตัวในการกระโดดขึ้นแนวด่ิง สอดคล้องกับการศึกษาของ Covadonga et al (2019) ศึกษา
การเคลื่อนที่ในกีฬากระโดดสูงที่ส่งผลต่อการกระโดด พบว่า ระยะทางมีความสัมพันธ์กับการ
กระโดดโดยเฉพาะระยะทางก้าวสุดท้ายก่อนท าการกระโดดขึ้นนักกีฬาจะเปลี่ยนทิศทางของ
ร่างกายจากแนวระนาบสู่แนวด่ิงเพื่อช่วยเรื่องของการทรงตัวและท าการกระโดดให้ผ่านไม้ขวาง
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สอดคล้องกับการศึกษาของ อรวรีย์ อิงคเตชะ (2559) พบว่า โมเมนตัมของก้าวที่ 1และก้าวที่ 2 
ไม่มีความสัมพันธ์กับโมเมนตัมของขณะกระโดดขึ้นเลย์อัพเนื่องจากนักกีฬาวางเท้าในก้าวสุดท้าย
ก่อนกระโดดมากเกินไป 

รองมาคืออิทธิพลของอัตราเร็วก้าวที่ 2 จากผลการพยากรณ์ พบว่า ค่า b ของ
อัตราเร็วก้าวที่ 2 = -.070 หมายความว่า จ านวนของอัตราเร็วก้าวที่ 2 เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ความสูงใน
การกระโดดเลย์อัพจะลดลง -.070 เมตร Covadonga et al (2019) กล่าวไว้ว่า อัตราเร็วเป็น
ตัวก าหนดที่จะท าให้นักกีฬาสามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้นานพอที่จะปฎิบัติการเคลื่อนไหวได้
ตามรูปแบบที่ต้องการ และอัตราเร็วในการเคลื่อนที่นั้นมีอิทธิพลต่อระยะทางในก้าวสุดท้ายเมื่อ
นักกีฬามีอัตราเร็วและระยะทางที่เหมาะสมจะช่วยในเรื่องการทรงตัว เพื่อส่งพลังให้การกระโดดมี
ประสิทธิภาพสูงสุด แต่ถ้าหากนักกีฬามีความเร็วที่มากเกินไป เมื่อนักกีฬามีการเปลี่ยนทิศทางขึ้น
กระโดดอาจจะส่งผลให้ล าตัวเอนมาทางด้านหลัง  ท าให้แรงและอัตราเร็วลดลง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Emel et al. (2014) ที่ศึกษาระยะทางสี่ก้าวสุดท้ายก่อนกระโดดของนักกีฬาการ
กระโดดไกลมืออาชีพ พบว่า ระยะทางสี่ก้าวสุดท้ายมีความสัมพันธ์กับการกระโดด ซึ่งในสามก้าว
สุดท้ายมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นตามล าดับแต่ก้าวสุดท้ายมีระยะทางที่ลดลงเนื่องจากในก้าวสุดท้าย
นักกีฬาจะต้องมีระยะทางที่เหมาะสมเพื่อวางเท้าให้ตรงกับแป้นกระโดดหากนักกีฬาวางเท้าไปทาง
ด้านหน้ามากเกินไปจะท าให้ล าตัวเอนมาด้านหลังเกิดการเสียสมดุลส่งผลให้พลังในการกระโดด
ลดลงท าให้การกระโดดไม่มีประสิทธิภาพ 

ส่วนระยะทางก้าวที่ 1 และอัตราเร็วก้าวที่ 1 พบว่า ไม่มีอิทธิพลต่อการพยากรณ์
ความสูงในการกระโดดเลย์อัพ อาจเนื่องมาจากกลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์และมีความมืออาชีพ
เป็นอย่างมากในทักษะเลย์อัพ จากการทดลองนักกีฬาได้ท าการเคลื่อนที่ในระยะทางก้าวที่ 1 โดย
ใช้ความเร็วที่ไม่มากนัก และท าการเร่งความเร็วในก้าวที่ 2 เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบจึงพบว่า
ระยะทางก้าวที่ 1 เป็นการเคลื่อนที่เพื่อสร้างอัตราเร็วเพื่อส่งช่วยส่งแรงไปยังก้าวที่ 2 ให้มีระยะทาง
ท่ีเหมาะสมและอัตราเร็วในก้าวสุดท้ายก่อนท าการกระโดดให้มีมากพอต่อการกระโดดขึ้นเลย์อัพ
สอดคล้องกับการศึกษาของ Mário and Mikel (2014) ศึกษาการวิ่งระยะทาง 40 เมตร เพื่อหา
ความสัมพันธ์กับความสามารถของการกระโดดสูง พบว่าระยะทาง 10 เมตรไม่มีความสัมพันธ์กับ
พลังและความสูงในการกระโดด แต่ระยะทาง 20,40 เมตรมีความสัมพันธ์กับพลังและความสูงใน
การกระโดด และในการพยากรณ์ พบว่า ตัวแปรพลังในการกระโดด ระยะทางก้าวที่ 2 และ
อัตราเร็วก้าวที่ 2 มีอิทธิพลต่อความสูงในการกระโดดเลย์อัพร้อยละ 59.5% และอีก 40.5% เกิด
จากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาศึกษาเช่น ทักษะเฉพาะตัวลักษณะทางกายภาพ หรือ
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ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ฯลฯ เป็นต้น อธิบายได้จากงานวิจัยที่ผ่านมาของ Ayoola et al. 
(2017) ศึกษาลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อการกระโดดแนวด่ิงของนักกีฬาบาสเกตบอล พบว่า
ความยาวของเท้า และรอบน่องขา สามารถพยากรณ์ความสูงในการกระโดด  เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Fattahi et al. (2012) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของร่างกายกับการ
กระโดดแนวด่ิงของนักกีฬาวอลเลย์บอล พบว่าความยาวของเท้า และรอบน่องขา มีความสัมพันธ์
กับการกระโดดแนวด่ิง สอดคล้องกับการศึกษาของ Scott et al. (2003) ศึกษาลักษณะทาง
กายภาพในการพยากรณ์ความสามารถการกระโดดแนวด่ิงของนักกีฬาชาย พบว่า ปริมาณไขมันมี
อิทธิพลต่อความสูงในการกระโดด และยังพบอีกว่าการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาวชนิด
หดตัว(White Fast-Twitch Fibres) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาพลังกล้ามเนื้อขาที่จะช่วย
ในเรื่องการกระโดดแนวด่ิง (Vertical Jump) ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
สรุปผล 

จากการศึกษาในเรื่องของ ระยะทางในการก้าว อัตราเร็วของการก้าว พลังในการกระโดด
เลย์อัพ และความสูงในการกระโดดเลย์อัพ ของนักกีฬาบาสเกตบอล พบว่า พลังในการกระโดด
ระยะทางและอัตราเร็วของการก้าวที่ 2 (ก้าวสุดท้ายก่อนท าการกระโดดขึ้น) เป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญต่อความสูงในการกระโดดของนักกีฬาและอาจมีผลต่อความส าเร็จในการยิงประตู เมื่อ
นักกีฬาท าการเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนทิศทางของร่างกายจากแนวระนาบไปสู่แนวด่ิงหากมีการปรับ
และควบคุมจุดศูนย์ถ่วง  (CG) ให้อยู่ในระดับที่ต้องการจะช่วยในเรื่องการทรงตัวในขณะเร่ง
ความเร็วส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ที่มั่นคงและอัตราเร็วในการเคลื่อนที่ได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่มีผลต่อทักษะการเลย์อัพ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

งานวิจัยนี้สามารถช่วยแก้ไขการเคลื่อนไหวและการจัดท่าทางที่ถูกต้องให้เหมาะสม
กับนักกีฬาแต่ละบุคคลที่จะช่วยน าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงในแต่ละขั้นตอนของการฝึกเทคนิค
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ฝึกสอน นักกีฬา หรือผู้ที่สนใจในทักษะการเลย์อัพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรมีการศึกษา พลังในการกระโดดควบคู่กับมุมและความเร็วเชิงเส้นของข้อต่อข้อ

เท้า หัวเข่าสะโพก ข้อมือ ในขณะปล่อยลูกบอลออกจากมือ และความเร็วของลูกบอลในขณะ
ปล่อยลูกบอลออกจากมือจนลูกบอลลงห่วง 
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ภาคผนวก ก หนังสือผ่านการพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ข หนังสือขออนุญาตผู้เชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  76 

 
 
 
 



  77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่และอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลวิจัย 
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ภาคผนวก ง แสดงจุดบอกต าแหน่งบนร่างกาย 37 ต าแหน่ง 
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ตาราง 11 แสดงจุดบอกต าแหน่งบนร่างกาย 37 ต าแหน่ง 
 

 

Head Markers 

1. LFHD    Left front head 
2. RFHD    Right front head 
3. LBHD    Left back head 
4. RBHD    Right back head 

Torso Markers 

5. C7    7th Cervical Vertebrae 
6. T10    10th Thoracic Vertebrae 
7. CLAV    Clavicle 
8. STRN    Sternum 
9. RBAK    Right Back 

Upper limb Markers 

10. LSHO    Left shoulder  
11. LUPA    Left upper arm  
12. LELB    Left elbow 
13. LFRA    Left forearm  
14. LWRA    Left wrist marker A 
15. LWRB    Left wrist marker B 
16. LFIN    Left fingers 
17. RSHO    Right shoulder 
18 RUPA    Right upper arm 
19 RELB    Right elbow 
20 RFRA    Right forearm 
21 RWRA    Right wrist marker A 
22 RWRB    Right wrist marker B 
23 RFIN    Right fingers 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

 
ที่ มา  : Winters, R. M., Savard, A., Verfaille, V., & Wanderley, M. M. ( 2012 ). A 

Sonification Tool For The Analysis Of Large Databases Of Expressive Gesture. The 
International Journal of Multimedia & Its Applications (IJMA), 4 ( 6 ) , 1 3 - 2 6 . 
doi:10.5121/ijma.2012.4602 

 
 
 
 
 
 

Pelvis  

24. LASI    Left Anterior Superior lilac 
25. RASI    Right Anterior Superior lilac 
26. LPSI    Left Posterior Superior lilac 
27. RPSI    Right Posterior Superior lilac 

Lower Limb Markers 

28. LTHI    Left Thing 
29. LKNE    Left Knee 
30. LANK    Left Ankle 
31. LTOE    Left Toe 
32. LHEE    Left Heel 
33. RTHI    Right Thing 
34. RKNE    Right Knee 
35. RANK    Right Ankle 
36. RTOE    Right Toe 
37. RHEE    Right Heel 
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ภาคผนวก จ แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  83 

รหัสประจ าตัวในงานวิจัย....................................ต าแหน่ง........................................... 
อายุ.......................ปี    น้ าหนัก................................กิโลกรัม 
ส่วนสูง...................เซนติเมตร   ยืนกระโดดบนแผ่นวัดแรง.................. 
ประสบการณ์ในการเล่น..................ปี 
 
ขาข้างถนัดที่ใช้ในการเลย์อัพในกีฬาบาสเกตบอล 
  ข้างซ้าย   ข้างขวา 
 

1. ประสบการณ์ในการแข่งขันบาสเกตบอลในประเทศและต่างประเทศ 
1.).………………………………………………………….……………….......... 
2.)..…..…………………………………………………….………..………........ 
3.).………………………………………………………….……………….......... 
4.)..…..…………………………………………………….………..………........ 
5.).………………………………………………………….……………….......... 

 
2. อุปสรรคในการเลย์อัพ 

1.).………………………………………………………….……………….......... 
2.)..…..…………………………………………………….………..………........ 
3.).………………………………………………………….……………….......... 
4.)..…..…………………………………………………….………..………........ 
5.).………………………………………………………….……………….......... 
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ภาคผนวก ฉ แบบบันทึกการเก็บข้อมูลเลย์อัพ 
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รหัสประจ าตัวในงานวิจัย.............................ต าแหนง่.................................................. 
 

 

ครั้งที่     1     2     3     4     5     6     7     8 

คนที่ ลง/ไม่ลง ลง/ไม่ลง ลง/ไม่ลง ลง/ไม่ลง ลง/ไม่ลง ลง/ไม่ลง ลง/ไม่ลง ลง/ไม่ลง 

A1    
 
 

   
 

B2    
 
 

   
 

C3    
 
 

   
 

D4    
 
 

   
 

E5    
 
 

   
 

F6    
 
 

   
 

G7    
 
 

   
 

H8    
 
 

   
 

I9    
 
 

   
 

J10    
 
 

   
 

K11    
 
 

   
 

L12    
 
 

   
 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัผิูเ้ขยีน 
 

ชื่อ-สกลุ กนกวรรณ รัศมียูงทอง 
วัน เดือน ป ีเกดิ 4 มกราคม 2536 
สถานทีเ่กิด สระบุรี 
วฒุิการศกึษา 2558 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาสุขศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
และการออกก าลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปจัจบุนั 16/42 หมู่บ้านเศรษฐี ถนนเทศบาล 5 ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี  รหัสไปรษณีย์ 18000   
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