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การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศกึษาตวัแปรคิเนเมติกส  ์ไดแ้ก่ มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มมุขอ้หวัไหล่ มมุ

ขอ้สะโพก มุมขอ้เข่า มมุขอ้เทา้ และมมุในการยิงประตู ตวัแปรคิเนติกส ์ไดแ้ก่ พลงัการกระโดดยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬามืออาชีพ 6 คน และนักกีฬามือสมัครเล่น 6 คน วิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมวิเคราะหก์าร
เคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ น าขอ้มลูท่ีไดม้าวิเคราะห ์1) ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต  ่าสุด และค่าสูงสุด ของตวัแปร
ทางคิเนเมตกิส ์ไดแ้ก่ มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มมุขอ้หวัไหล่ มมุขอ้สะโพก มมุขอ้เข่า มมุขอ้เทา้ และมมุในการยิงประต ูและ
ตวัแปรทางคิเนติกส ์ไดแ้ก่ พลังการกระโดดยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 2) หาความสมัพนัธร์ะหว่างพลงัในการกระโดดกับ
มมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน โดยใชส้ถิติเพียรส์นัคอรเิลชั่น (Pearson correlation) ก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต  ่าสุดและค่าสูงสุดของอายุ ส่วนสูง และน า้หนัก เท่ากับ 
21.2±7.2 ปี, 182.9±6.5 เซนติเมตร, 78.2±14.0 กิโลกรมั ตามล าดบัและขอ้มูลการยิงประตเูม่ือท าการยิงประตูระยะ  3 
คะแนน คนละ 10 ครัง้ จะสามารถยิงลงห่วงได ้47 ครัง้  และไม่พบความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงัในการกระโดดกบัมมุในการ
ยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 
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The purposes of this research are to study kinematic variables; such as wrist angle, elbow 

angle, shoulder angle, hip angle, knee angle, ankle angle and shooting angle; kinetic variables, including the 
jumping power used to take a three point shot. The sample group in this research was a professional athlete 
consisting of six amateur athletes and six non-athletes. The data was analyzed using a 3D motion analysis 
program. The instruments for data analysis used in this research were as follows: (1) mean and standard 
deviation; the minimum and maximum values of kinetic variables; the wrist angle, elbow angle, shoulder 
angle, hip angle, knee angle, ankle angle, and shooting angle; and the kinetic variables and jumping power 
used to take a three point shot; (2) to identify the relationship between jumping power with the angle of 
shooting used to take a three point shot using Pearson correlation statistics and set the statistical 
significance at 0.05. The results of the research showed that the mean, standard deviation, minimum and 
maximum values of the basic data on age, weight and height of all the athletes: the height and weight were 
21.2 ± 7.2 years, 182.9 ± 6.5 cm., 78.2 ± 14.0 kg., respectively. When the subjects made three point shots, 
ten times per person, and they could shoot forty-seven times. There was no relationship between the jumping 
power and the angle used to take a three point shot. 
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ขอขอบพระคณุพ่อและแม่ ผูใ้หก้ าเนิดและครอบครวั ท่ีใหก้ารสนบัสนนุทรพัยใ์นการศกึษา 
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สมบูรณ ์ทา้ยท่ีสุดนี ้คณุคา่ประโยชนแ์ละความดีทัง้หลายอนัพึงจากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ ขอมอบ
แด่คณุพ่อ คณุแม่ ครู อาจารย ์และสมาชิกครอบครวัทุกคนท่ีไดใ้หก้ารสนบัสนนุช่วยเหลือ และเป็น
ก าลงัใจจนส าเรจ็การศกึษา 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีนิยมในประเทศและตา่งประเทศ ซึ่งเป็นกีฬาประเภททีมท่ีมี  
ผู้เล่นในสนามฝ่ายละ 5 คน แข่งขันในพื ้นท่ีท่ีจ  ากัดตามกติกา นักกีฬาจึงต้องใช้ทักษะการ
เคล่ือนไหวเทคนิค แทคติค รูปแบบวิธีการเล่นอย่างรวดเร็วทัง้การรบัและการรุกเพ่ือท าคะแนนดว้ย
ความแม่นย า  นกักีฬาจะตอ้งมีสมรรถนะสงูทัง้เรื่องทกัษะ เทคนิคและสมรรถภาพทางกายรวมทัง้
เรื่องของสภาพจิตใจเพ่ือพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศและอาชีพ ดงันัน้จึงจ  าเป็นตอ้งมีการพฒันา
หลายๆดา้นทัง้เทคนิค แทคติค รูปแบบวิธีการเล่นรวมไปถึงการน าวิทยาศาสตรก์าร กีฬาเขา้มา
พฒันาสมรรถภาพทางกายซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาสูป่ระสิทธิภาพของการยิงประต ู

การท าคะแนนในกีฬาบาสเกตบอลมีระยะพืน้ท่ีในการท าคะแนน 2 คะแนน และ 3 คะแนน ซึ่ง
การท าคะแนนระยะ 2 คะแนน เป็นการท าคะแนนระยะใกลแ้ละหวงัผลไดม้ากท่ีสดุโดยเป็นพืน้ท่ี
ป้องกันง่ายไม่ใหคู้่ต่อสูท้  าคะแนนได ้อีกทัง้ยงัเป็นพืน้ท่ีเส่ียงต่อการปะทะในขณะจะเขา้ท าประตู
โดยการเลยอ์พัและเป็นพืน้ท่ีป้องกันไม่ใหคู้่ต่อสูย้ิงประตูไดง้่ายซึ่งยังเป็นพืน้ท่ีเส่ียงต่อการเล่นท่ี
รุนแรงก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บของนักกีฬาและในช่วงทา้ยเกมสข์องการแข่งขันเม่ือทีมท่ีมีคะแนน
ตาม ผูฝึ้กสอนและนกักีฬาจะใชก้ลยทุธใ์นการเลน่เพ่ือใหเ้กิดชยัชนะไมว่า่จะเป็นการยิงประตขูองผู้
เล่นในต าแหน่งต่างๆโดยท่ีผูฝึ้กสอนวางรูปแบบในการรุกใหก้บันกักีฬาใหเ้กิดความไดเ้ปรียบของ
การเขา้ท าคะแนน ในการยิงประตเูม่ือผูเ้ลน่กระท าฟาลว์ในขณะท่ีมีการยิงประตจูะท าการยิงประตู
เพิ่มโดยการยิงประตโูทษท าใหใ้นการยิงประตูแต่ละครัง้นกักีฬาจะตอ้งมีความแม่นย าและมีมุม
ของการปล่อยบอลแตล่ะครัง้ท่ีลงห่วงใหมี้ความใกลเ้คียงกนัท่ีสดุเพ่ือสง่ผลตอ่ความแม่นย าในการ
ยิงประตู จากงานวิจัย Ammar et al. (2016) พบว่า มุมของข้อเข่าและความเร็วของข้อมือมี
ความสมัพนัธต์่อประสิทธิภาพในการยิงประตแูละพบว่าความสมัพนัธข์องมุมของขอ้เข่า มมุของ
สะโพก มมุของหวัไหล่ และความเร็วของขอ้มือมีอิทธิพลตอ่การยิงประต ูอีกทัง้ในการยิงประตโูทษ
มมุของขอ้เข่าและความเร็วของขอ้มือมีความสมัพนัธส์ูง และ Arias (2012) พบว่า พบว่า มุมการ
ปลอ่ยลกูบอลท่ีมากจะมีผลตอ่การยิงลงหว่งอีกทัง้ยงัขึน้อยูก่บัประสบการณข์องนกักีฬา 

ดา้นคิเนเมติกส์เป็นการศึกษารูปแบบการเคล่ือนไหวของมุมข้อต่อต่างๆในระยางค์
สว่นบนและระยางคส์ว่นล่าง ในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนนเป็นการยิงระยะไกลจ าเป็นตอ้งศึกษา
มมุของการยิงประตแูละพลงัการกระโดดเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพของการยิงประตแูตล่ะครัง้อีกทัง้



  2 

ยงัท าใหก้ารยิงประตมีูความแม่นย าและท าใหเ้กิดความใกลเ้คียงท่ีสดุของการยิงประตท่ีูลงห่วงซึ่ง
แสดงถึงศกัยภาพในการยิงประตใูนชว่งเกมสก์ารแข่งขนัและสามารถท าใหที้มท่ีมีคะแนนตามเป็น
ทีมท่ีมีคะแนนน าไดโ้ดยใชเ้วลาแข่งขนันอ้ยและการยิงประตรูะยะ 3 คะแนนนัน้สามารถท าไดเ้พิ่ม
อีกโดยการไดค้ะแนนจากการฟาวลย์ิงประตคูะแนนนบัจะไดเ้พิ่มการยิงประตโูทษอีกหนึ่งครัง้ซึ่ง
เป็นส่วนส าคญัท่ีตอ้งมีทกัษะ ท่าทาง การยิงประตท่ีูถกูตอ้งรวมทัง้พลงัในการกระโดดยิงประตขูอง
การปล่อยบอลในแต่ละครัง้ส่งผลต่อความแม่นย า จากข้อมูลการศึกษาท่ีผ่านมาพบว่าการ
วิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน เป็นหัวใจส าคัญของการเล่น
บาสเกตบอล ผูเ้ลน่จะตอ้งมีการฝึกในการยิงประตใูนมมุตา่งๆใหเ้กิดความช านาญและแมน่ย าจาก
การยิงประตใูนลักษณะท่ีมีรูปแบบท่ีถูกตอ้งและมีผลต่อมุมของการปล่อยบอลเพ่ือใหเ้กิดความ
แม่นย า ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยั Okubo & Hubbard (2015) พบว่า การยิงประตบูาสเกตบอลใน
ระยะ 3 คะแนนจะมีรูปแบบการยิงประตูโดยใชแ้ขนเดียวและเช่ือมโยงกับการปล่อยลูกบอลโดย
ขอ้ศอกและขอ้มือเป็นจุดส าคญัการปล่อย ซึ่งในการปล่อยในแต่ละครัง้จะส่งผลถึงความเร็วของ
บอล โดยการใชข้อ้ศอกและขอ้มือเป็นการบงัคบัทิศทางในการปลอ่ย พืน้ท่ีท่ีมีระยะไกลจะสง่ผลท า
ให้ความแม่นย าในการยิงประตูลดลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Okazaki & Rodacki (2012) 
พบว่า ในการเพิ่มขึน้ของระยะทางท าใหก้ารยิงประตมีูความแม่นย าลดลงสาเหตมุาจากมมุในการ
ปล่อยบอลลดลงและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการยิงท่ีถูกตอ้งนอ้ยลง ทัง้นีก้ารยิงประตูระยะ 3 
คะแนนนัน้ยงัตอ้งศกึษาดา้นคเินตกิสเ์พ่ือเกิดประสิทธิภาพในการกระโดดสง่ผลตอ่การยิงประต ู

ดา้นคิเนติกสกี์ฬาบาสเกตบอลเป็นการศกึษาเรื่องแรงท่ีสง่ผลตอ่การปลอ่ยบอลเน่ืองจาก
ในการปลอ่ยบอลจะตอ้งมีการยอ่เพ่ือท่ีจะส่งแรงไปยงัการยิงประต ูการใชแ้รงแตล่ะครัง้จะแตกตา่ง
กนัสาเหตมุาจากระยะทางของการท าคะแนนในกีฬาบาสเกตบอลจะมีพืน้ท่ีใกลห้่วงและไกลห่วง
โดยเรียกตามกติกาบาสเกตบอลว่าพืน้ท่ีระยะ 2 คะแนน และระยะ 3 คะแนน ในพืน้ท่ีระยะ 2 
คะแนนเป็นพืน้ท่ีระยะท่ีใกลห้่วงอาจจะใชแ้รงกระโดดยิงประตูนอ้ยแต่จะใชแ้รงกระโดดมากใน
การเลยอ์ัพเข้าท าคะแนนหรือเป็นการยัดห่วงมาก ส่วนระยะ  3 คะแนนเป็นระยะไกลจากห่วง
อาจจะตอ้งมีมุมของการย่อกระโดดหรือความแข็งแรงของกลา้มเนือ้ส่วนล่างเพ่ือท่ีจะส่งแรงไปยงั
การปล่อยบอล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  Gaetano et al. (2016) ซึ่งพบว่า การยิงประตูเป็น
ความสามารถเฉพาะตัวของนักกีฬาและตอ้งมีทักษะการยิงประตูท่ีถูกตอ้ง จากการวิเคราะห์
ระยะทางในการยิงประตพูบว่ามุมในการปล่อยท่ีมีมุมมากจะท าใหป้ระสบความส าเร็จไดม้ากกว่าการ
ปลอ่ยในมมุท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ ซึ่งจะสง่ผลท าใหค้วามแมน่ย าในการยิงประตลูดลง รวมทัง้มมุของขอ้ตอ่
ระยางคส์่วนล่างเป็นปัจจยัรว่มท่ีสง่ผลตอ่แรงส่งของการปลอ่ยบอลโดยมีมมุขอ้เทา้ ขอ้เข่า และขอ้
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สะโพก เป็นส่วนส าคญัของการสง่แรงเพ่ือท่ียิงประตใูนระยะทางท่ีไกลเพ่ือเพิ่มความแม่นย าในการ
ยิงประต ูดงันัน้นอกจากเทคนิคท่ีถกูตอ้งแลว้นกักีฬาจะตอ้งมีความแข็งแรงของกลา้มเนือ้เพราะจะ
ช่วยเพิ่มแรงส่งจากการยิงประตูระยะไกล จากการศึกษา Markovic et al. (2013) พบว่าในการ
แข่งขนัอย่างตอ่เน่ืองพลงักลา้มเนือ้ขาจะสามารถคงสภาพไดถ้ึงควอเตอร ์4 หลงัจากนัน้กลา้มเนือ้
มีความลา้เน่ืองจากสูญเสียพลงัท าใหป้ระสิทธิภาพในการกระโดดลดลงจึงตอ้งมีการเปล่ียนตวัผู้
เลน่เพ่ือสามารถฟ้ืนสภาพและลดความเม่ือยลา้สามารถกลบัมาลงแข่งขนัไดจ้นจบและ Struzik et 
al. (2014) พบว่า การกระโดดมีความสมัพนัธต์อ่ประสิทธิภาพการยิงประตท่ีูมีระยะทางท่ีมากกว่า
ระยะห่างจากห่วงประตู 6.75 เมตร อีกทัง้พืน้ท่ีระยะใกล ้3.75 และ 5.25 เมตร ระยางคส์่วนล่างมี
ผลตอ่การสง่แรงในการยิงประต ู

ดงันัน้ปัจจยัดา้นคเินตกิสแ์ละคเินเมตกิสมี์ความส าคญัตอ่ประสิทธิภาพและความคงท่ีใน
การยิงประตูระยะ 3 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดในกีฬาบาสเกตบอล สามารถน าไปใชใ้นการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอลช่วงท้ายเกมส ์ในทีมท่ีมีคะแนนตาม 1 หรือ 2 คะแนนนัน้ โดยการยิง
ประตรูะยะ 3 คะแนนท่ีมีความแม่นย า สามารถท าใหที้มกลบัมามีคะแนนน าได ้ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะศกึษาตวัแปรดา้นคิเนเมติกส ์ไดแ้ก่ มมุขอ้หวัไหล ่มมุขอ้ศอก มมุขอ้มือ มมุขอ้เทา้ 
มมุขอ้เข่า มมุขอ้สะโพก และมมุในการยิงประต ูและดา้นคิเนติกส์ ไดแ้ก่ พลงัในการยิงประตพืูน้ท่ี 
3 คะแนน ของนกักีฬาสมคัรเล่นและอาชีพ  รวมถึงศึกษาในเรื่องความสมัพนัธข์องพลังกระโดดท่ี
ส่งผลต่อมุมในการยิงประตู โดยใช้กล้องบันทึกภาพเคล่ือนไหวแบบ 3D motion analysis และ 
force plate พรอ้มโปรแกรมวิเคราะหก์ารเคล่ือนไหวเพ่ือเพิ่มศกัยภาพของนกักีฬาและเป็นขอ้มูล
ส าคญัให้กับผูฝึ้กสอน และผูท่ี้สนใจให้ทราบวิธีการยิงบาสเกตบอลท่ีถูกตอ้งและใหเ้ กิดการยิง
ประตท่ีูใกลเ้คียงกนัตลอดทกุครัง้ท่ียิงเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพของการยิงประตสูงูสดุ 

 
จุดมุ่งหมายในงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาตวัแปรทางคิเนเมติกส ์ไดแ้ก่ มุมขอ้มือ มุมขอ้ศอก มุมขอ้หัวไหล่ มุมข้อ
สะโพก มมุขอ้เขา่ มมุขอ้เทา้ และมมุในการยิงประต ูตวัแปรทางคเินติกส ์ไดแ้ก่ พลงัการกระโดดยิง
ประตรูะยะ 3 คะแนนของกีฬาบาสเกตบอล 

2. เพ่ือหาความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงัในการกระโดดกบัมมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 
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ขอบเขตงานวิจัย 
ประชากรทีใ่ช้ในงานวิจัย 

นักกีฬาบาสเกตบอลของสโมสรอาชีพ ท่ีติดอันดับ  1-3 รายการไทยแลนด ์
บาสเกตบอลลีกจ านวน 36 คนอายรุะหว่าง 19 - 30ปี และนกักีฬาโรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา
ท่ีแข่งขนัระดบักีฬานกัเรียนจ านวน 12 คน อายรุะหว่าง 17- 18 ปี ผูเ้ขา้รว่มท่ีเป็นนกักีฬาสมคัรเล่น
ตอ้งมีประสบการณไ์มน่อ้ยกวา่ 6 รายการ 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในงานวิจัย 

นักกีฬาอาชีพต าแหน่ง shooting guard และpoint guard ของสโมสรอาชีพท่ีติด
อันดับ 1-3 รายการไทยแลนดบ์าสเกตบอลลีก จ านวน 6 คน และนักกีฬาสมัครเล่นต าแหน่ง
shooting guard และpoint guard ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาท่ีแข่งระดับกีฬานักเรียน
จ านวน 6 คนขนาดของกลุ่มตวัอย่างในครัง้นีเ้ป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไมมี่อาการบาดเจ็บ
ท่ีไมส่ามารถยิงประตรูะยะ 3 คะแนนไดแ้ละผูท้ดสอบรบัทราบขอ้มลูและลงช่ือยินยอมเขา้รว่มงาน
วิจยั 

 
ตัวแปรทีศ่ึกษา 

ตวัแปรตน้ 
มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มมุขอ้หวัไหล่ มมุขอ้สะโพก มมุขอ้เข่า มุมขอ้เทา้ และพลงั

การกระโดด 
ตวัแปรตาม 

มมุในการยิงประต ู
 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
กลุ่มตวัอย่างเป็นนกักีฬาบาสเกตบอลอาชีพและสมคัรเลน่ ท าการกระโดดยิงประตรูะยะ

3 คะแนนโดยจ าลองสถานการณจ์รงิท่ีมมุ 90 องศากบัแปน้บาสเกตบอล 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1. มมุในการยิงประต ูคือ มมุของลกูบอลท่ีปลอ่ยออกไปในการกระโดดยิงประต ู
2.มมุขอ้มือ คือ มมุท่ีเกิดจากแขนท่อนล่างและมือในการกระโดดยิงประตูในการกระโดด

ยิงประตมูมุ 
3. มมุขอ้ศอก คือ มมุท่ีเกิดจากแขนทอ่นบนและแขนทอ่นลา่งในการกระโดดยิงประต ู
4. ขอ้หวัไหล ่คือ มมุท่ีเกิดจากล าตวัและแขนทอ่นบนในการกระโดดยิงประต ู
5. มมุขอ้สะโพก คือ มมุท่ีเกิดจากขาทอ่นบนและล าตวัในการกระโดดยิงประต ู
6. มมุขอ้เขา่ คือ มมุท่ีเกิดจากตน้ขาและขาสว่นลา่งในการกระโดดยิงประต ู
7. มุมขอ้เทา้ คือ มุมท่ีเกิดจากการงอเข่าและเหยียดเข่าในระยะเวลาสัน้ในการกระโดด

ยิงประต ู
8. ความคงท่ี คือ การยิงประตแูตล่ะครัง้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยท่ีสดุ 
9. ระยะ 3 คะแนน คือ การยิงประตูหลังเส้น  3 คะแนนท่ีมุม90 องศากับแป้น

บาสเกตบอล 
10.นกักีฬาอาชีพ คือ นกักีฬาบาสเกตบอลท่ีเล่นในอาชีพรายการไทยแลนดบ์าสเกตบอล

ลีก 
11. นกักีฬาสมคัรเล่น คือ นกักีฬาลงแขง่รายการเยาวชนแห่งชาติ กีฬานกัเรียนนกัศกึษา

แห่งประเทศไทย กีฬานักเรียนอาเซียนสกูลเกมสแ์ละเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 3 ปียอ้นหลังและ
ปัจจบุนัยงัเลน่อยู ่

12. พลงั คือ งานท่ีเกิดจากแรงและวตัถเุคล่ือนท่ีดว้ยความเรว็ 
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กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 

 
 
 
 
 

มมุขอ้มือ 

มมุขอ้ศอก 
มมุขอ้หวัไหล่ 
มมุขอ้สะโพก 
มมุขอ้เขา่ 
มมุขอ้เทา้ 

พลงัการกระโดด 
 

เกมสก์ารแขง่ขนั 

ทกัษะ 

ประสบการณ ์

มมุการยิงประต ู

ความแข็งแรง 

การทรงตวั 

สภาพจิตใจ 
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สมมุตฐิานในงานวิจัย 
1. ตวัแปรทางคิเนเมตกิส ์ไดแ้ก่ มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มมุขอ้หวัไหล่ มมุขอ้สะโพก มมุขอ้

เข่า มมุขอ้เทา้ และมมุในการยิงประตู ตวัแปรทางคิเนติกส ์ไดแ้ก่ พลงัการกระโดดส่งผลตอ่การยิง
ประตรูะยะ 3 คะแนน 

2. พลงัในการกระโดดมีความสมัพนัธก์บัมมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 
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บทที ่2 
เอกสารทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและน าเสนอตามหวัขอ้

ตอ่ไปนี ้
1. กีฬาบาสเกตบอล 

1.1 ประวตักีิฬาบาสเกตบอล 
1.2 ทกัษะการยิงประตใูนกีฬาบาสเกตบอล 
1.3 ต าแหนง่ของนกักีฬาบาสเกตบอล 
1.4 การยิงประตบูาสเกตบอล 
1.5 กตกิาบาสเกตบอลพืน้ท่ี 3 คะแนน 

2. ชีวกลศาสตรก์ารกีฬาและกีฬาบาสเกตบอล 
2.1 ความหมายชีวกลศาสตรก์ารกีฬา 
2.2 ประโยชนชี์วกลศาสตรก์ารกีฬา 
2.3 การศกึษาทางชีวกลศาสตร ์
2.4 ชีวกลศาสตรใ์นการยิงประตบูาสเกตบอล 

3. งานวิจยัทางชีวกลศาสตรใ์นกีฬาบาสเกตบอล 
3.1 ชีวกลศาสตรใ์นการยิงประตบูาสเกตบอล 
3.2 ประสิทธิภาพในการยิงประตบูาสเกตบอล 

 
1. กีฬาบาสเกตบอล 

1.1 ประวัตกิีฬาบาสเกตบอล 
กีฬาบาสเกตบอลก าเนิดขึน้ท่ีประเทศสหรฐัอเมริกา โดยถกูคดิคน้ขึน้เม่ือปี ค.ศ.1891

โดย ดร.เจมส ์เอ เนสมิท (Dr.James A.Naismith) เป็นกีฬาประเภททีม การเล่นในเวลานัน้ใชลู้ก
ฟุตบอลเป็นลูกบอล โดยมีผู้เล่นทั้งหมด 18 คน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 9 คน และไดใ้ช้
ตระกรา้ลกูพีช 2 ใบแขวนเป็นประต ูในขณะนัน้สถานท่ีแห่งแรกของกีฬาบาสเกตบอลไดเ้กิดขึน้ใน
โรงพลศกึษาของโรงเรียนฝึกอบรมของสมาคมวายเอ็มซีเอ นานาชาติ (International Young Men’s 
Christian Association Training School) ท่ีเมืองสปริงฟิลด ์รฐัแมสซาชูเซตส ์โดยเริ่มแรกไดเ้ขียน
กตกิาการเลน่ไวจ้  านวน 13 ขอ้ 
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1.) ลกูบอลอาจถกูสง่ ไป-มา เลน่ไปในทิศทางใดก็ไดใ้นสนามโดยใชมื้อเดียวหรือสอง
มือสง่ก็ได ้

2.) ลกูบอลอาจถกูเคาะ (ในปัจจบุนัคือการเลีย้งบอล) ไปทิศทางใดก็ไดโ้ดยมือเดียว 
หรือสองมือ แตห่า้มเคาะหรือตีบอลดว้ยก าป้ัน  

3.) ห้ามผู้เล่นถือบอลแล้ววิ่ง ยกเวน้ผู้เล่นท่ีก าลังวิ่งดว้ยความเร็วแล้วรบัลูกบอล 
ผูเ้ลน่จะตอ้งสง่บอลจากจดุท่ีตนเองรบับอลได ้

4.) ผูเ้ล่นจะครอบครองไดด้ว้ยมือทัง้สองเท่านัน้ หา้มใชร้่างกายส่วนอ่ืนช่วยในการ
ครอบครองบอล 

5.) ในการเล่นจะใช้ไหล่กระแทก ใช้มือดึง ผลัก ตี หรือท าการใดๆในลักษณะ  
ดงักล่าว ต่อฝ่ายตรงขา้มไม่ได ้ถา้ผูเ้ล่นฝ่าฝืนเป็นครัง้แรกถือเป็นการฟาวล ์1 ครัง้ ถา้ท าครัง้ท่ี 2 
จะหมดสิทธใ์นการเล่น จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าประตไูดจ้ึงจะกลบัมาเล่นไดอี้กครัง้ หรือหากมี
หลกัฐานว่าผูเ้ล่นคนดงักล่าวมุ่งจะท าอนัตรายตอ่ผูอ่ื้นตลอดเวลาก็จะถกูตดัสิทธ์ิและออกจากการ
แขง่ขนัโดยไมส่ามารถเปล่ียนคนอ่ืนลงแทนได ้

6.) การฟาวลร์วมถึงการใชก้ าป้ันตีลกูบอล, การละเมิดกตกิาขอ้ 3 และ 4 และท่ีได ้
อธิบายไวแ้ลว้ในกตกิาขอ้อ่ืนๆ 

 
7.) ถา้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดท าฟาวลต์ดิตอ่กนั 3 ครัง้ ใหอี้กฝ่ายหนึ่งไดเ้พิ่ม 1 คะแนน 
8.) คะแนนจะถูกนบัเม่ือลูกบอลถกูโยนหรือตีขึน้ไปจากพืน้ไปตกและคา้งโดยท่ีฝ่าย

ป้องกันไม่ไดยุ้่งเก่ียวกับตะกรา้ หากลูกบอลคา้งอยู่ขอบตะกรา้และฝ่ายป้องกัน ไปท าใหต้ะกรา้ 
สั่นหรือเคล่ือนท่ีคะแนนก็จะถกูนบัใหฝ่้ายยิงประต ู 

9.) เม่ือลกูบอลออกนอกสนามใหมี้การส่งเขา้เลน่ใหม่ในสนาม และใหเ้ริ่มเล่นโดยคน
ท่ีถูกลูกบอลเป็นคนแรก กรณีท่ีมีขอ้โตแ้ยง้ในการส่งบอลเขา้เล่นใหผู้ต้ดัสินเป็นผูโ้ยนบอลเขา้เล่น
ในสนาม การส่งบอลเข้าเล่นให้กระท าในเวลา 5 วินาที ถ้าถือลูกบอลอยู่นานกว่านี ้ลูกบอล  
จะกลายเป็นของฝ่ายตรงขา้ม ถา้ทีมถ่วงเวลาในการสง่บอลเขา้เล่นก็จะถกูขานฟาวล ์ 

10.) ผูช้่วยผูต้ดัสินท าหนา้ท่ีชีข้าดผูเ้ล่นในสนาม และจดบนัทึกการฟาวลแ์ละแจง้  
ผูต้ดัสินเม่ือการฟาวลต์ิดต่อกันครบสามครัง้ ผูช้่วยผูต้ดัสินมีอ านาจท่ีจะตัดสิทธ์ิผูเ้ล่นตามกติกา 
ขอ้ท่ี 5 
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11.) ผูต้ดัสินเป็นผูชี้ข้าดเรื่องท่ีเก่ียวกับลูกบอล และตดัสินว่าลูกบอลเขา้สู่การเล่น
แลว้หรือยงั ลกูบอลเข้าสนามหรือยงัลกูบอลเป็นของฝ่ายใด ผูต้ดัสินเป็นผูจ้บัเวลา พิจารณาว่าได้
คะแนนหรือไมร่วมถึงเป็นผูบ้นัทกึคะแนนและหนา้ท่ีอ่ืนๆซึ่งปกตผิูต้ดัสินตอ้งเป็นผูท้  า 

12.) เวลาการแข่งขันแบ่งเป็น 2 ครึ่ง ครึ่งละ 15 นาทีโดยมีช่วงพักครึ่งเวลาการ
แขง่ขนั 5 นาที และชว่งพกัการแขง่ขนั 5 นาที 

13.) ฝ่ายท่ีท าคะแนนไดม้ากท่ีสดุในช่วงเวลาการแข่งขนัจะไดร้บัการประกาศใหเ้ป็น
ทีมชนะ ถา้หากมีการเสมอกนั ใหมี้การแข่งขนัตอ่ไปโดยไดร้บัความเห็นชอบจากกปัตนัทีมของทัง้
สองฝ่าย จนกวา่จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าคะแนนไดก้่อนซึ่งจะถือเป็นผูช้นะ ตอ่มากไดมี้การปรบัใหผู้้
เล่นลดลงเหลือ ฝ่ายละ 5 คนจากเดิม ฝ่ายละ 9 คน เน่ืองจากว่าในการเล่นเกิดการปะทะเพราะ
สนามแคบ จึงท าใหต้อ้งมีการปรบัเพ่ือใหก้ารเล่นสมบูรณย์ิ่งขึน้อีกทัง้ยงัลดการปะทะกันอีกดว้ย
ส าหรบักีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยยงัไม่มีหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าบาสเกตบอลเขา้มาใน
ประเทศไทยเม่ือใดยังคดัคา้นกันอยู่ จึงยังไม่เป็นท่ีแน่นอนว่าบาสเกตบอลเขา้มาในประเทศไทย
เม่ือใด และบัณฑิต หาญธงชัยได้เขียนเหตุการณ์ส าคัญท่ีเก่ียวกับกีฬาบาสเกตบอลไว้ว่า ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2463-2475 ในสมยัรชักาลท่ี 6 พระองคท์รงสนบัสนนุกีฬารวมถึงกีฬาบาสเกตบอล
ด้วย และสมัยรัชกาลท่ี 7กีฬาบาสเกตบอลเป็นท่ีนิยมเล่นกันในวงแคบๆเท่านั้น และวันท่ี 9
ธันวาคม พ.ศ. 2476 ไดด้  าเนินการจัดตัง้โรงเรียนฝึกหัดครูท าหน้าท่ีฝึก ต ารวจ ทหาร รวมทั้งมี
หลักสูตรวิชาบาสเกตบอล ในปีพ.ศ.2477กีฬาบาส เกตบอลได้มีการเขียนต าราและกติกา
บาสเกตบอลโดย นายนพคณุ พงษ์สุวรรณ ขณะนัน้ไดด้  ารงต าแหน่งอาจารยส์อนภาษาจีน อยู่ท่ี
โรงเรียนมธัยมวดับพิตรพิมขุ ในปีเดียวกนั กระทรวงธรรมธิการไดเ้ปิดอบรมครูทั่วประเทศจ านวน
100 คน มาอบรมวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยมี พล.ต.อ. หลวงชาติ ตระการโกศล ผูมี้ความรู้
ความช านาญการเลน่กีฬาบาสเกตบอลทัง้ไดเ้คยเป็นตวัแทนของมหาวิทยาลยัในสหรฐัอเมรกิาเม่ือ
ท่านก าลงัศึกษาอยู่ไดเ้ป็นผูบ้รรยายเก่ียวกบัเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลใหแ้ก่บรรดาครูท่ีเขา้รบั
การอบรมต่อมาอีกสองปีวิชาบาสเกตบอลไดถู้กจดัอยู่ในหลกัสตูรวิชาในโรงพลศกึษากลางอีกทัง้
ยงัเป็นสถาบนัการผลิตครูพลศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในสมยันัน้ โดยมี น.อ.หลวงศภุชลาศยั 
ร.น. ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมพลศกึษา ถัดมาอีกหนึ่งปีกีฬาบาสเกตบอลไดจ้ดัอยู่ในหลกัสตูรวิชา
ส าหรบัโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนตน้และตอนปลาย (วชชัรนิ ผดงุรชัดากิจ, 2552) 

ในปัจจบุนักีฬาบาสเกตบอลถกูบรรจุอยู่ในหลกัสตูรการเรียนการสอนแทบทุกระดบั
การศกึษาและมีองคก์รท่ีส่งเสรมิและจดัการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย ไดแ้ก่สมาคม
กีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลยั กองทพั(กีฬาเหล่า
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ทพั) สถาบนัการศึกษาทั่วไปอีกทัง้ในปัจจุบนักติกาบาสเกตบอล2014 มีทั้งหมด 50 ขอ้แบ่งเป็น 
8 หมวด (สชุาย วิจิตรบญุยรกัษ,์ 2557) 

 
1.2 ทักษะการยงิประตูในนักกีฬาบาสเกตบอล   

1.2.1 การยิงประต ูการยืนยิงประตสูามารถแบง่ออกเป็น 8 อยา่ง ดงันี ้
1.) การยืนยิงประต ูโดยทั่วไปในการแข่งขนัไม่นิยมใชล้กัษณะในการยืนยิงประตู

ในระหว่างท่ีเวลาการแข่งขนัเดินเน่ืองจากการยืนยิงประตงู่ายต่อการสกัดกัน้ ส่วนมากใชใ้นการ
โยนโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 การยืนยิงประต ู
 
ท่ีมา: ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. 

Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
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2.) การกา้วกระโดดขึน้ยิงประต ูผูเ้ลน่ควรฝึกการยิงประตใูนลกัษณะนีเ้ป็นอนัดบั
แรก เน่ืองจากการยิงประตใูนลกัษณะนีเ้ป็นการพาบอลเคล่ือนท่ีซึ่งใชแ้รงส่งจากจงัหวะการก้าว
และกระโดดลอยตวัยกมืองอเขา่และปลอ่ยลกูบอล กระทบกระดานหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 การกา้วกระโดดขึน้ยิงประต ู
 
ท่ีมา: ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. 

Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
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  13 

3.) การก้าวกระโดดขึน้หงายมือยิงประตู การยิงประตูลักษณะนี้ คลา้ยกับการ
กา้วกระโดดยิงประต ูตา่งกนัท่ีจงัหวะสดุทา้ยของการปล่อยลกูบอลตอ้งหงายมือและแขนท าใหล้กู
บอลอยูด่า้นบนมือ แลว้จงึใชข้อ้มือชว่ยสง่แรงกระทบกระดานหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 4 การกา้วกระโดดขึน้หงายมือยิงประต ู
 
ท่ีมา: ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. 

Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
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4.) การกระโดดยิงประตู เป็นลักษณะการยิงประตูท่ีมักพบมากระหว่าง  การ
แขง่ขนั เน่ืองจากยากตอ่การปอ้งกนัโดยเฉพาะเม่ือผูเ้ลน่ยิงประตมีูความสงู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5 การกระโดดยิงประต ู
 
ท่ีมา: ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. 

Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
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5.) การฮุกบอล นิยมใชก้ันมากกับผู้เล่นต าแหน่งเสาหลักล่างเน่ืองจากการยิง
ประตลูกัษณะนีมี้ความแม่นย าสงูและยากตอ่การปอ้งกนัของฝ่ายตรงขา้ม แขนผูเ้ล่นยิงประตหู่าง
จากผูเ้ลน่ฝ่ายปอ้งกนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 6 การฮกุบอล 
 
ท่ีมา: ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. 

Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
 

6.) การยดัห่วงประต ูการยิงประตลูกัษณะนีเ้ป็นความสามารถเฉพาะตวัพิเศษ
ของผูเ้ล่นท่ีมีความสูงหรือกระโดดสูงและไม่มีช่วงของลูกบอลลอยในอากาศยากต่อการป้องกัน 
สามารถใชไ้ดท้ัง้มือเดียวหรือสองมือทัง้ดา้นหนา้หรือดา้นหลงัของผูเ้ล่นอีกทัง้เป็นการสรา้งความ
เช่ือมั่นของทีมและท าลายขวญัของผูเ้ลน่ฝ่ายตรงขา้ม 

 
 
 
 

http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
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7.) การก้าวกระโดดหมุนตัวยิงประตู ในการยิงประตูลักษณะนีเ้ป็นการใชห้่วง
ประตแูละกระดานหลงัเป็นแนวปอ้งกนัจากผูเ้ลน่ฝ่ายปอ้งกนัจากดา้นหลงั ใชไ้ดดี้เม่ือผูเ้ลน่พาบอล
ตามแนวเสน้หลงั หรือรบัลกูบอลภายในเขตก าหนด 3 วินาทีและหนัหลงัใหก้บัหว่งประต ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 การกา้วกระโดดหมนุตวัยิงประต ู
 
ท่ีมา: ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. 

Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
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8.) การปัดบอลเขา้ห่วงประตู การปัดบอลเพ่ือเขา้ห่วงประตูตามกติกา ถือเป็น
การยิงประตลูกัษณะหนึ่ง เป็นการใชน้ิว้มือรองใตล้กูบอลดีดลกูบอลเขา้ห่วงประตใูนการยิงประตู
ลักษณะนีต้อ้งอาศัยช่วงจังหวะเวลาและจังหวะของการกระโดดลอยตัวท่ีดี เพ่ือเป็นการ เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการดีดลกูบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 8 การปัดบอลเขา้หว่ง 
 
ท่ีมา: ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. 

Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
 
1.3 ต าแหน่งของนักกีฬาบาสเกตบอล 

จีรวฒัน ์สทัธรรม (2555) กล่าวไวว้่า ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลจะตอ้งมีต าแหน่ง
ของนักกีฬาแต่ละคนเพ่ือให้เกิดความถนัดของผู้เล่น คือ คุณสมบัติและหน้าท่ีของนักกีฬาใน
ต าแหน่งต่างๆมีความส าคญัในการคดัเลือกตวันักกีฬาซึ่งเป็นกลยุทธอ์ย่างหนึ่งท่ีสามารถคดัตวั
นกักีฬาไดอ้ย่างเหมาะสมกบัต าแหน่งท่ีอยากจะไดเ้น่ืองจากในการแขง่ขนักีฬาบาสเกตบอลจแบ่ง
ผู้เล่นออกเป็นฝ่ายละ 5 คน โดยจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น 3 หลักใหญ่ๆ คือ ต าแหน่ง ฟอรเ์วิรด์
(Forward) การด์ (Guard) และเซนเตอร ์(Center) แตล่ะต าแหนง่ดงัตอ่ไปนี ้

http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
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1.3.1 ต าแหนง่ฟอรเ์วิด (Forward) ตอ้งมีรูปรา่งสงูมีความเรว็สงูกวา่ผูอ่ื้นเลีย้งลกู
บาสไดค้ลอ่งและไดดี้สามารถหลอกเขา้ท าประตไูดแ้ย่งลกูบอลจากคูต่อ่สูไ้ดดี้ มีความสามารถเขา้
ยิงประตใูนระยะใกลไ้ดส้ามารถยิงประตบูริเวณมุมของสนามไดดี้สามารถยิงประตรูะยะไกลไดดี้ 
เลีย้งลกูบาสเกตบอลเขา้ไปขา้งในและแนวเสน้หลงัไดดี้ สามารถก าบงัคูต่อ่สูใ้หเ้พ่ือนรว่มทีมเขา้ไป
ยดึพืน้ท่ีก่อนไดดี้และสามารถปอ้งกนัฝ่ายตรงขา้มไดดี้อีกดว้ย 

1.3.2 ต าแหน่ งการ์ด  (Guard) ต้องมีความ เร็วและความคล่องตัวสูงไม่
จ  าเป็นต้องมีรูปร่างสูงมาก ในการเลีย้งลูกบาสเกตบอลต้องมีความสามารถในการเลี ้ยงลูก
บาสเกตบอลไดเ้ป็นอย่างดีการยิงประตใูนระยะไกลตอ้งมีความแม่นย าสูง สามารถคาดการณส์ิ่ง
ต่างๆล่วงหน้าได้เป็นอย่างดี มีวิธีการเล่นและกลยุทธ์ในการเล่นได้เป็นอย่างดีการส่งลูก
บาสเกตบอลตอ้งมีความแม่นย าในการส่งสูงเป็นตวัก าหนดในเกมรุกสั่งรูปแบบวิธีการเล่นและ
สามารถควบคุมเกมในขณะเล่นยึดพืน้ท่ีไดอ้ย่างดีทัง้ในขณะเกมรุกและเกมป้องกัน ไม่ใหคู้่ต่อ
สามารถยิงประตรูะยะไกลได ้

1.3.3 ต าแหน่งเซนเตอร ์(Center) ตอ้งมีรูปร่างท่ีสูงใหญ่ท่ีสุดในทีมสามารถเล่น
ในต าแหน่งเซนเตอรต์ัวใหญ่และตัวเล็กได้ สามารถยิงประตูระยะใกล้ได้ดี ยิงลูกใต้แป้นได้ดี  
และหมุนตวัยิงระยะใกลไ้ดดี้ สามารถแย่งลูกบาสเกตบอลและการยิงซ า้ไดเ้ป็นอย่างดีสามารถ
ปอ้งกันคู่ตอ่สูเ้ขา้ไปในพืน้ท่ีระยะใกลก้บัห่วงไดเ้ป็นอย่างดี ใชเ้ท้าในการเคล่ือนไหวไดเ้ป็นอย่างดี 
และสามารถก าบงัคูต่อ่สูใ้หเ้พ่ือนไดเ้ป็นอยา่งดี 

นอกจากนีใ้นต าแหน่งการเล่นกีฬาบาสเกตบอลจะถูกแบ่งโดยการเรียกช่ือพืน้ท่ีใน
สนามโดยโคลแมนและเรย ์(Coleman,Brian; & Petet Ray. 1976.14-15) กล่าวว่า ปกติในการรุก
จะประกอบด้วยกัน  3ต าแหน่ง คือ ต าแหน่งฟอร์เวิด (Forward) ต  าแหน่งการ์ด  (Guard) 
และต าแหนง่เซนเตอร ์(Center) ซึ่งรายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้

1.) ต าแหน่งฟอรเ์วิด (Forward)  จะยืนอยู่บริเวณดา้นซา้ยและดา้นขวาของห่วง
ประตรูะหว่างบริเวณวงกลมเสน้โยนโทษกบัเสน้ขา้งสนาม ในขณะท่ีเป็นฝ่ายรุก ผูเ้ล่นในต าแหน่ง
ฟอรเ์วิด จะต้องมีความสามารถในการยิงประตูหรือมีความเคล่ือนไหวท่ี รวดเร็วและต้อง
เตรียมพรอ้มเสมอในการแยง่ลกูบาสเกตบอลหลงัจะท่ีมีการยิงพลาด 

2.) ต าแหน่งการด์ (Guard) ผูเ้ล่นจะยืนอยู่บริเวณกึ่งกลางสนามใกลก้บัเสน้โยน
โทษ ในขณะท่ีเป็นฝ่ายรุกผูเ้ล่นต าแหน่งนีจ้ะมีรูปรา่งเล็กกว่าต าแหน่งอ่ืน และจะตอ้งเป็นผูเ้ล่นท่ีมี
ความคล่องแคล่วสามารถน าลูกบาสเกตบอลขึน้มาในเกมรุกได้ดี เป็นผู้สั่ งการในเกมรุกได้ดี
สามารถควบคมุเกมการเลน่ของทีมไดดี้ สามารถยิงประตรูะยะ 15 - 25 ฟตุ 
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3.) ต าแหน่งเซนเตอร ์(Center)  ผูเ้ล่นในต าแหน่งนีจ้ะยืนใกลบ้ริเวณห่วงประตู
มากท่ีสุด และเป็นผูเ้ล่นท่ีมีรูปรา่งสูงใหญ่ท่ีสุดในทีม จะตอ้งมีทกัษะยิงประตบูริเวณใกลห้่วงเป็น
อย่างดี ตอ้งมีความสามารถตวัในเองใหพ้น้จากการปอ้งกนัของฝ่ายตรงขา้ม เพ่ือท่ีจะสามารถรบั
ลูกบาสเกตบอลจากเพ่ือนร่วมทีม ยังต้องยืนอยู่บริเวณใกล้ห่วงเน่ืองจากต้องมีการแย่ง  
ลกูบาสเกตบอล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 9 การยืนต าแหนง่ของแตล่ะต าแหนง่ขณะเป็นฝ่ายรุก 
 
ท่ีมา: จีรวฒัน ์สทัธรรม. (2555). ความแม่นย าในการยิงประตบูาสเกตบอลของนกักีฬา

บาสเกตบอลชายในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ท่ี 40. (ปริญญานิพนธ์ กศ.ม. (พลศึกษา), 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
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1.4 การยงิประตูบาสเกตบอล  
จีรวัฒน์ สัทธรรม, (2555); รัชเดช เครือทิวา, (2553) กล่าวไว้ว่า ในการเล่นกีฬา

บาสเกตบอล ทักษะการยิงเป็นทกัษะหนึ่งท่ีมีความส าคญัในการเล่นบาสเกตบอล ถา้หากมีการ
แบ่งทกัษะใดทกัษะหนึ่งออกมาแลว้นัน้เพ่ือเป็นการฝึกซอ้มใหท้กัษะนัน้มีความช านาญขึน้ ในการ
แข่งขนักีฬาบาสเกตบอล การท่ีวดัผลแพห้รือชนะมาจากการยิงประต ูเม่ือมีความแมน่ย าในการยิง
ประตทู าคะแนนไดม้ากกว่าฝ่ายตรงขา้ม ทีมท่ีมีคะแนนมากกว่าก็เป็นฝ่ายชนะ ซึ่งสอดคลอ้งกบัค า
กล่าวของ เทพประสิทธ์ิ กุลธวชัวิชยั (2541) ว่าการยิงประตเูป็นอีกหนึ่งท่ีส  าคญัส าหรบัในการท า
ประตเูพราะการยิงประตเูป็นหวัใจส าคญัของการเล่นบาสเกตบอลคือ ทีมท่ีสามารถยิงประตหูรือ
โยนใหล้งห่วงของทีมฝ่ายตรงขา้มไดม้ากกว่าทีมนัน้ก็จะเป็นฝ่ายชนะ ดงันัน้การยิงประตหูรือการ
ปล่อยบอลออกจากมือตอ้งมีความมั่นใจในการปล่อยดว้ยตลอดจนถ้ามีความแม่นย ามาก ท่ีสุด
เพียงใดย่อมหมายถึงความหวงัในการไดร้บัชยัชนะ ดงันัน้เม่ือผูเ้ล่นตอ้งการมีความแม่นย าในการ
ยิงประต ูจะตอ้งฝึกในทา่เบือ้งตน้บอ่ยๆใหมี้ความช านาญ อีกทัง้ยังตอ้งฝึกยิงประตทูกุระยะ ทกุมมุ
เพ่ือใหเ้กิดความแม่นย าและระยะของการยิงจะถกูแบง่ออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะใกล ้ระยะกลาง
ระยะไกล ซึ่งในแตร่ะยะจะสง่ผลความแมน่ย าท่ีแตกตา่งกนั 

1.) ระยะใกล ้ยิงหวงัผล รอ้ยละ 80 
2.) ระยะกลาง ยิงหวงัผล รอ้ยละ 60 
3.) ระยะไกล ยิงหวงัผล รอ้ยละ 30 
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ภาพประกอบ 10 แสดงระยะของการยิงประต ู

 
ท่ีมา: สมรรถชัย นอ้ยศิริ. (2535). คู่มือการสอนตามหนังสือบาสเกตบอลแทนเอกสาร

ประกอบการสอนรายวิชา พล 113 : บาสเกตบอล. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย 
ศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

 
ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลจะตอ้งมีความคล่องแคล่วในการเลีย้งบาสเกตบอล 

การยิงประตู จนถึงการหลบหลีกคู่ต่อสู ้เม่ือมีการท าประตูมาจากการยิงเพ่ือให้เกิดชัยชนะนั้น
สามารถยิงไดทุ้กระยะไม่ว่าจะเป็นระยะใกล ้ระยะกลางหรือระยะไกลทุกระยะก็มีความส าคัญ 
สเตลิน และแฮนดเ์ลอร ์(Satalin & Handler, 1985) กล่าวว่า ระยะการยิงประตูจะแบ่งออกเป็น 
4 ระยะ คือ 

1.) ระยะใกล ้หวงัผลในการยิงประตปูระมาณ 85-95เปอรเ์ซ็นต ์
2.) ระยะกลาง หวงัผลในการยิงประตปูระมาณ 55-65 เปอรเ์ซ็นต ์
3.) ระยะกลาง ดา้นมมุสนาม หวงัผลในการยิงประตปูระมาณ 36-45 เปอรเ์ซ็นต ์
4.) ระยะไกล หวงัผลในการยิงประตปูระมาณ 25-35 เปอรเ์ซ็นต ์

 
ระยะท่ีหวงัผลมากท่ีสดุคือระยะใกล ้รองลงมาคือระยะกลาง และในการยิงระยะไกล

หวงัผลไดน้อ้ยแตใ่นปัจจบุนัในการแข่งขนับาสเกตบอลตามกตกิา 2014 ผลจากการยิงระยะไกลมี
คะแนนมากกว่าผลจากการยิงระยะกลางและระยะใกล ้ซึ่งท าใหผู้ท่ี้จะยิงประตู ตอ้งฝึกซอ้มทุก
ระยะใหเ้กิดความช านาญมากท่ีสดุ 
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1.5 กตกิาบาสเกตบอลพืน้ที ่3 คะแนน 
ในปัจจุบันกติกาบาสเกตบอล  2014 ได้มีการเปล่ียนแปลงระยะสนามดังนี ้ โดย 

(สชุาย วิจิตรบญุยรกัษ,์ 2557) 
1.5.1 สนามแข่งขัน (Playing Court) (ภาพประกอบท่ี  10) ต้องเป็นพื ้นเรียบ 

แข็งไม่มีสิ่งกีดขวางโดยมีขนาดยาว 28 เมตรและกวา้ง 15 เมตร ซึ่งวดัจากขอบในของเสน้ เสน้ทุก
เส้นจะตอ้งตีดว้ยสีขาวกว้าง 5 เซนติเมตร สามารถมองเห็นไดช้ัดเจนเส้นเขตสนามแข่งขันจะ
ก าหนดดว้ยเสน้เขตสนาม ประกอบดว้ยเสน้หลงัและเสน้ขา้งเสน้ดงักล่าวไม่ใช่ส่วนของสนามแข่ง
ขนัและสิ่งกีดขวางใดๆรวมทัง้ท่ีนั่งของทีมตอ้งอยูห่า่งจากสนามแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 2 เมตร เสน้กลาง
จะตอ้งตีเสน้ขนานกบัเสน้หลงัจากจุดกึ่งกลางของเสน้ขา้ง เสน้กลางจะตอ้งตอ่ย่ืนออกไปจากเสน้
ขา้ง 15เซนติเมตร ทั้งสองดา้น เสน้กลางเป็นส่วนหนึ่งของแดนหลังวงกลมกลาง จะตอ้งตีเส้น
วงกลมท่ีกึ่งกลางสนามแข่งขนั และมีรศัมี 1.80 เมตร โดยวดัถึงขอบนอกของเสน้รอบวงถา้จะทาสี
ในวงกลมกลางจะตอ้งทาเป็นสีเดียวกนักบัสีของเขตก าหนดเวลาครึง่วงกลมโยนโทษจะตอ้งตีเสน้
ครึ่งวงกลมไว้ในสนามแข่งขัน มีรัศมี 1.80 เมตร โดยวัดถึงขอบนอกของเส้นรอบวงซึ่งมีจุด
ศนูยก์ลางอยูท่ี่กึ่งกลางเสน้โยนโทษ 

1.5.2 เขตการยิ งประตู  3  คะแนน  (Three-point field goal area) คือพื ้น ท่ี
ทัง้หมดของสนามแขง่ขนัยกเวน้พืน้ท่ีใกลห้่วงตาข่ายของฝ่ายตรงขา้ม โดยมีเขตก าหนดและรวมถึง
สิ่งตอ่ไปนี ้

1. เสน้ขนาน 2 เสน้ ท่ีต่อย่ืนตัง้ฉากออกจากเสน้หลงัโดยมีขอบนอกห่างจาก
ขอบในของเสน้ขา้ง 0.90 เมตร 

2. เสน้โคง้ท่ีมีรศัมี 6.75 เมตร วดัจากจดุกึ่งกลางห่วงตาข่ายท่ีดิ่งลงมาบนพืน้
สนามโดยวดัถึงขอบนอกของเสน้ จุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายบนพืน้สนามถึงขอบในของจุดกึ่งกลาง
ของเสน้หลงั มีระยะ 1.575 เมตร เสน้โคง้ตอ้งเช่ือมตอ่กบัเสน้ขนานทัง้สองเสน้ เสน้ 3 คะแนนไมใ่ช่
สว่นของเขตยิงประต ู3 คะแนน (ดงัภาพประกอบท่ี 10) 
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ภาพประกอบ 11 สนามแขง่ขนั Full size playing court 
 
ท่ีมา : สุชาย วิจิตรบุญ ยรักษ์ . (2557). กติกาบาสเกตบอล 2014: สมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแหง่ประเทศไทย 
 

1.5.3 เสน้โยนโทษ, เขตก าหนดเวลาหรือเขตพืน้ท่ี 3 วินาที และช่องยืนเพ่ือแย่ง
บอลการโยนโทษ (Free-throw lines, restricted areas and free-throw rebound places) เส้น
โยนโทษ จะตอ้งตีเสน้ขนานกบัเสน้หลงัของแตล่ะขา้งโดยจะตอ้งมีขอบนอกไกลท่ีสดุห่างจากขอบ
ในของเสน้หลงั 5.80 เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของเสน้โยนโทษจะตอ้งอยู่บน
เสน้สมมตท่ีิลากตอ่เช่ือมกนัจากจดุกึ่งกลางของเสน้หลงัทัง้สองขา้งเขตก าหนดเวลาหรือเขตพืน้ท่ี 3
วินาที จะตอ้งตีเป็นรูปส่ีเหล่ียมมุมฉากอยู่ในสนามแข่งขนัท่ีก าหนดโดยเสน้หลงั ,เสน้ท่ีย่ืนต่อของ
เสน้โยนโทษ และเสน้ท่ีลากมาจากเสน้หลงัโดยมีขอบนอกห่างจากจุดกึ่งกลางของเสน้หลงั 2.45
เมตรและสิน้สุดท่ีขอบนอกของเสน้ท่ีย่ืนต่อของเสน้โยนโทษ เสน้ต่างๆเหล่านี ้ยกเวน้เสน้หลงั ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของเขตก าหนดเวลาหรือเขต 3 วินาที ตอ้งทาสีภายในเขตก าหนดเวลาเป็นสีเดียวกนั
ช่องยืนแย่งบอลการโยนโทษตามแนวเขตก าหนดเวลาสงวนไวเ้พ่ือใหผู้เ้ล่นยืนในระหว่างการโยน
โทษ (สชุาย วิจิตรบญุยรกัษ,์ 2557) 
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ภาพประกอบ 12 เขตก าหนดเวลาหรือเขต 3 วินาที Restricted area 
 
ท่ีมา : สุชาย วิจิตรบุญ ยรักษ์ . (2557). กติกาบาสเกตบอล 2014: สมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแหง่ประเทศไทย 
 

2. ชีวกลศาสตรก์ารกีฬาและกีฬาบาสเกตบอล 
2.1 ความหมายชีวกลศาสตรก์ารกีฬา 

เป็นการน าศาสตรด์า้นกลศาสตรม์าประยกุตใ์ชก้บัทางการกีฬา เพ่ือพฒันาและแกไ้ข
ในดา้นเทคนิคทางการกีฬาและพฒันาทกัษะกีฬา ผูฝึ้กสอนสามารถตดัสินใจเลือกเทคนิคไดอ้ย่าง
เหมาะสมในการใชร้ว่มกบัอปุกรณอี์กทัง้ยงัสามารถแกไ้ขจดุบกพรอ่งของนกักีฬาแตล่ะบคุคลและ
ในกีฬาแตล่ะชนิดยงัชว่ยลดการบาดเจ็บจากการกีฬา 

2.2 ประโยชนข์องชีวกลศาสตรก์ารกีฬา 
1. การพฒันาดา้นสมรรถภาพ ศกึษาการเคล่ือนไหวของรา่งกายท่ีสามารถพฒันาได้

หลายวิธีส่งผลให้การเคล่ือนไหวท่ีมีประสิทธิภาพมากขึน้ท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นกายวิภาคศาสตร ์
ทกัษะทางประสาทสรีรวิทยาความสามารถทางสรีรวิทยา และจิตวิทยา 
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2. การพัฒนาดา้นเทคนิค  เป็นการศึกษาการแก้ไขทักษะการเคล่ือนท่ีของนักกีฬา
และน าไปสูก่ารคน้พบเทคนิคท่ีมีประสิทธิภาพมากกวา่การท าทกัษะเดมิๆ 

3. การพัฒนาวสัดุอุปกรณ์  เป็นการพฒันาวสัดุท่ีใชป้ระดิษฐ์โดยการออกแบบทาง
วิศวกรรมศาสตรเ์พ่ือสง่เสรมิใหส้มรรถภาพรา่งกายใหมี้ประสิทธิภาพในการเลน่กีฬามากขึน้ 

4. การพัฒนาการฝึก  เป็นการประยุกตชี์วกลศาสตรเ์พ่ือพัฒนาการฝึกโดยการ
วิเคราะหแ์กไ้ขเทคนิคท่ีบกพรอ่งของนกักีฬาอีกทัง้สามารถช่วยใหผู้ฝึ้กสอนปรบัรูปแบบการฝึกให้
เหมาะสมกบันกักีฬา 

5. การปอ้งกนัการบาดเจ็บและการฟ้ืนฟู  การปอ้งกนัหรือการรกัษาการบาดเจ็บเป็น
อีกส่วนท่ีน าชีวกลศาสตรม์าประยกุตใ์ชโ้ดยใหข้อ้มูลดา้นคณุสมบตัิของเนือ้เย่ือและแรงท่ีกระท า
ในขณะเคล่ือนไหวไปจนถึงการรกัษาเพ่ือปอ้งกนัและการฟ้ืนฟู 

6. เทคนิคเพ่ือป้องกันและฟ้ืนฟูจากการบาดเจ็บ  การน าชีวกลศาสตรม์าใชใ้นการ
ออกแบบการท างานเพ่ือป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการใช้งานท่ีมากเกินไปช่วยในการ
ออกแบบอปุกรณอี์กทัง้ชว่ยในการเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งสมบรูณย์ิ่งขึน้ 

7. การออกแบบอปุกรณเ์พ่ือลดการบาดเจ็บ เป็นการพฒันาอุปกรณท่ี์ใชใ้นการออก
ก าลังกายเพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอาการบาดเจ็บของนักกีฬาและผู้ท่ีออกก าลังกาย เช่น 
รองเทา้ท่ีท าใหล้ดอาการบาดเจ็บจากการกีฬามากขึน้ (ศริิรตัน ์หิรญัรตัน,์ 2551; อรวรีย ์อิงคเตชะ, 
2553) 
 

2.3 การศึกษาทางชีวกลศาสตร ์
2.3.1 คเินเมตกิสเ์ชิงเสน้ 

เป็นการเคล่ือนท่ีจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่งท่ีเป็นเสน้ตรง (translation or linear 
motion) และในการเคล่ือนท่ีแบบหมนุก็จะท าใหก้ารเคล่ือนท่ีจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่งท่ีเป็นเสน้
โคง้ จึงท าให้ความเร็วและอัตราความเร็ว (speed and velocity)เป็นส่วนเก่ียวขอ้งในการหาค่า
ระยะทางและระยะขจดั ซึ่งมีสตูรดงันี ้
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เม่ือ S แสดงถึงความเร็วเฉล่ียในการเคล่ือนท่ีในหนึ่งหน่วยเวลา   แสดงถึง
ระยะทางในการเคล่ืนท่ีในหนึ่งหน่วยเวลา และ t แสดงถึงเวลาในการเคล่ือนท่ีในหนึ่งหน่วยเวลา 
ซึ่งในเรื่องของการหาความเรว็เชิงเสน้เป็นปรมิาณสเกลาร ์(อรวรีย ์อิงคเตชะ, 2553) 

 

�̅�   
𝒅

𝒕
 

 
เม่ือ v แสดงถึงความเร็วเฉล่ียในการเคล่ือนท่ีในหนึ่งหน่วยเวลา d แสดงถึงระยะ

ขจดัในการเคล่ือนท่ีระยะสัน้เป็นหนึ่งหน่วยเวลา และ t แสดงถึงระยะเวลาท่ีเคล่ือนท่ีในหนึ่งหน่วย
เวลา ซึ่งในเรื่องของการหาความเร็วเชิงเสน้เป็นปริมาณสเกลาร์การเคล่ือนท่ีจากจุดหนึ่งไปยงัอีก
จดุหนึ่งท่ีเป็นเสน้ตรงและการเคล่ือนท่ีแบบหมนุก็จะท าใหก้ารเคล่ือนท่ีจากจดุหนึ่งไปยงัอีกจดุหนึ่ง
ท่ีเป็นเสน้โคง้ จึงท าใหค้วามเร็วเฉล่ียเท่ากบัระยะทางหารดว้ยระยะเวลาท่ีเคล่ือนท่ีและความเร็ว
เฉล่ียของร่างกาย คือระยะขจัด จึงท าให้ความเร็วเฉล่ียเท่ากับระยะขจัดหารดว้ยระยะเวลาท่ี
เคล่ือนท่ีจากการศึกษาในการยิงบาสเกตบอลพบว่าในการยิงประตถูา้มีพืน้ท่ีในการยิงก็จะท าให้
การยิงประตนูัน้มีประสิทธิภาพและท าใหมี้ความสมดลุการยิงมีเวลาในการตัง้ทา่ยิงประต ู

 
2.3.2 คเินเมตกิสเ์ชิงมมุ 

ในการเคล่ือนไหวของวตัถใุนแนวโคง้จากต าแหน่งหนึ่งไปยงัอีกต าแหน่งหนึ่งการ
เปล่ียนแปลงต าแหน่ง ระยะทางเชิงมุมท าใหว้ตัถุนั้นเคล่ือนไปจึงเท่ากับมุมระหว่างต าแหน่งแรก
และต าแหนง่สดุทา้ย สตูรความเรว็เชิงมมุมีดงันี ้

 

𝝎     =       
𝜽

𝒕
 

 

ω =  แทนความเรว็เชิงมมุ (Angular Speed or Angular Velocity) 

θ  =  ระยะขจดัเชิงมมุ (Angular Distance or Angular Displacement) 
𝒕  = แทนเวลาท่ีวตัถหุรือรา่งกายเคล่ือนท่ีจากต าแหนง่เริ่มตน้จนสิน้สดุ 
อตัราเรว็เชิงมมุเฉล่ียหารระยะขจดัเชิงมมุดว้ยเวลาเคล่ือนไป 
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2.3.3 คเินตกิสเ์ชิงเสน้ 
การศึกษาท่ีเป็นการเคล่ือนท่ีเชิงเส้น หรือ แรง เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ี (motion) หรือรูปรา่ง (Shape) หรือทัง้การเคล่ือนท่ีและรูปรา่งของวตัถุ
แรงก็จะประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบเฉพาะ 4 ประเภท (อรวรีย ์อิงคเตชะ, 2553) 

 
1.) ขนาด หมายถึง ปริมาณของแรงท่ีกระท าตอ่วตัถุ มีหน่วยเป็นนิวตนั หรือ 

ปอนด ์เชน่ 44 นิวตนั หรือ 10 ปอนด ์
2.) ทิศทาง หมายถึง ทิศทางท่ีแรงกระท าต่อวัตถุ เช่น ทิศทางตั้งฉากกับ

พืน้ผิว 60 องศา 
3.) จดุท่ีแรงกระท าตอ่วตัถ ุหมายถึง ต าแหน่งท่ีแรงกระท าตอ่วตัถหุรือรบัแรง

เขา้สูร่ะบบ 
4.) แนวกระท า หรือเสน้แนวแรง เป็นเสน้ตรงท่ีลากจากจุดท่ีแรงกระท าต่อ

วตัถ ุไปตามทิศทางของแรง 
 

กฎของความเร่ง วัตถุท่ีมีการเคล่ือนท่ีโดยพยายามรกัษาแรงใหค้งท่ี เม่ือมีการวัด
อตัราเร็วของวตัถนุัน้จะพบว่าเพิ่มขึน้ตลอดระยะท่ีแรงกระท า คือ วตัถเุคล่ือนท่ีดว้ยความเรง่ อตัรา
ความเรว็เปล่ียนไปเป็นสดัสว่นโดยตรงกบัแรงมีทิศทางเดียวกบัแรง 

 
F = ma 

โดยท่ี F แทนแรงท่ีกระท าตอ่วตัถ ุ
   M  แทนมวลของวตัถ ุ

a แทนความเรง่ 
 

ถ้าแรง F กระท ากับมวล m1วัดความเร่งได ้a1 และออกแรงเท่ากันกับมวล m2 วัด
ความเรง่ ได ้a2 จากสมการจะไดว้า่ 

 

m1a1 = m2a2 หรือ   =   
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การค านวณหาคา่พลงังาน (Power) มีดงันี ้
การค านวณหาค่า  power จะค านวณได้ต่อเม่ือ งานท่ีใช้ (Using work) = แรง 

(Force) x ระยะทางท่ีใชแ้รง (Distance Where Force) และการหาคา่แรง (Force) = มวล (Mass) 
x ความเรง่ (Acceleration)  

การหาพลงังานเฉล่ีย (Average Power) หนว่ยเป็น วตัต ์(Watt)= (square root of  
4.9) x body mass(kg) x (square root of jump distance(m) x 9.81 

การหาพลงังานสงูสดุ (Peak power) หน่วยเป็น วตัต ์(Watt) = (61.9 x jump height 
(cm)) + (36 x body mass (kg)) + 1822 (Keir, P.J., V.K. Jamnik, and N. Gledhill, 2003) 
 

2.3.4 คเินตกิสเ์ชิงมมุ 
คุณสมบัติของวัตถุท่ีตา้นการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีเชิงเสน้ เป็นการวัดใน

ปริมาณท่ีไดรู้ปในลกัษณะมวลและวตัถท่ีุตา้นการเปล่ียนแปลงการเคล่ือนท่ีเชิงมมุ สามารถวดัใน
ลกัษณะเชิงปริมาณในรูปของ Moment of Inertia โดยท่ีจะพิจารณาวตัถท่ีุประกอบไปดว้ยอนภุาค
ของมวลจ านวนมาก ดงันัน้ Moment of Inertia ของวตัถจุะน ามาค านวณไดด้งันี ้(อรวรีย ์อิงคเตชะ
, 2553) 

𝐈 = ∑ 𝐦𝐢𝐫𝐢
𝟐

 

 
 

โดยท่ี  I แทนMoment to Inertia 
mi แทนมวลอนภุาคI 
ri แทนรศัมี (ระยะทาง) ไปยังแกนของการหมุน

โดยลากผา่นจดุศนูยก์ลางแรงโนม้ถ่วงโลก 
 
2.4 ชีวกลศาสตรก์ารกีฬาในการยงิประตูกีฬาบาสเกตบอล 

การเล่นบาสเกตบอลจ าเป็นตอ้งใชท้ฤษฎีของชีวกลศาสตรก์ารกีฬาเพ่ือมาวิเคราะห์
ทกัษะและพฒันาในการยิงประตรูะยะตา่งๆไม่วา่จะเป็นการยิงประตรูะยะใกล ้ระยะไกล เช่น การ
ยิงลูก 2 คะแนน หรือการยิงประตโูทษนัน้เพ่ือใหเ้กิดทกัษะท่ีถกูตอ้งส่งผลถึงประสิทธิภาพการยิง
ประตท่ีูแม่นย ามากขึน้ อีกทัง้ในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน เป็นการยิงประตท่ีูมีระยะไกลซึ่งการ
ใช้ชีวกลศาสตร์การกีฬามาวิเคราะห์ทักษะการยิงระยะไกลส่งผลถึงการปล่อ ยบอลท่ีมี
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ประสิทธิภาพโดยสอดคลอ้งกับการศึกษาครัง้นีเ้นน้ศึกษาการยิงประตเูพ่ือใหเ้กิดความคงท่ีและ
ใกลเ้คียงการยิงประตใูนแต่ละครัง้ถึงผลของความแม่นย าและพฒันาทกัษะในการยิงประตหูาจุด
ในการฝึกมากกว่านี ้การยิงประตท่ีูมีทักษะการยิงท่ีไม่ถูกตอ้งก็จะส่งผลใหค้วามแม่นลดลงโดย
Okubo & Hubbard (2015) พบว่า การยิงประตูบาสเกตบอลก็จะมีรูปแบบการยิงประตูโดยใช้
แขนเดียว และเช่ือมโยงกับการปล่อยลูกบาสโดยใชข้อ้ต่อแขนบน ปลายแขน มือ หัวไหล่ ขอ้ต่อ
ขอ้มือและขอ้ศอกเป็นจดุส าคญัการปล่อยซึ่งการปล่อยในแต่ละครัง้ก็ส่งผลถึงการปล่อยบอลท่ีมี
ความเรว็ โดยใชข้อ้ศอกและขอ้มือเป็นการบงัคบัทิศทางในการปล่อยจากการศกึษาในการยิงประตู
บาสเกตบอลไดมี้วิจยัอีกเรื่องหนึ่งไดศ้ึกษาเรื่องระยะทาง ถา้มีระยะทางท่ีเพิ่มขึน้ก็จะท าใหค้วาม
แม่นย าลดลง ผลการศึกษาของ Okazaki & Rodacki (2012) พบว่า ในการเพิ่มขึน้ของระยะทาง
ท าใหก้ารยิงประตมีูความแม่นย าลดลงสาเหตมุาจากการลดลงของมมุในการปล่อยบอลใหส้งูอีก
ทัง้ก็ท าใหว้ิธีการยิงท่ีถูกตอ้งลดลงซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการยิงประตูบาสเกตบอลท่ีมีระยะทาง
เพิ่มขึน้ในสถานการณจ์รงิวิถีการปล่อยลกูบาสเกตบอลเกิดจากความสมัพนัธร์ะหวา่งมมุ ความเร็ว 
ของบอลและการปล่อยบอลมาจากผูเ้ล่นในการตัง้ท่ายิงประตจูึงเกิดความประสบความส าเร็จใน
การยิงประตู ผลการศกึษาของ Slawinski Jean et al. (2018) พบว่า การเคล่ือนไหวของมุมขอ้ต่อ
ทัง้ส่วนลา่งและส่วนบนมีสว่นส าคญัตอ่การยิงประตรูะยะ 3 คะแนน โดยการเคล่ือนไหวของขอ้ตอ่
จะเป็นการยืดเข้าและเหยียดออกของข้อต่อและการหุบเข้า กางออกของข้อต่อ ส่งผลต่อเม่ือ
ระยะทางท่ีห่างจากเสน้ 3 คะแนน ออกไปจะท าให้การเคล่ือนไหวในช่วงระหว่างการยิงประตูของ
มมุขอ้ต่อส่วนบน ประกอบดว้ย มุมขอ้มือ ขอ้ศอก และขอ้หวัไหล่ จะบงัคบัการปล่อยของลูกบอล
และนิว้มือจะเป็นส่วนท่ีควบคมุลกูบอลใหไ้ปสูห่่วงประต ูขณะท่ีมมุขอ้ตอ่ส่วนลา่ง ไดแ้ก่ มมุขอ้เทา้ 
มุมขอ้เข่า มุมขอ้สะโพก จะเป็นส่วนท่ีเหยียดเพ่ือส่งแรงให้กับมุมขอ้ต่อส่วนบนในการปล่อยลูก
บอลให้มีองศาท่ีลงสู่ห่วง และพบว่า การเหน่ือยลา้และไม่เหน่ือยล้าของมุมข้อต่อส่วนบนและ
ส่วนล่าง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลการศึกษาของ Daniel et 
al.(2018) พบว่า เทคนิคการยิงประตูระยะ 3 คะแนนใหมี้ความแม่นย า จะตอ้งมีเทคนิคการยิง
ประตูท่ีดีประกอบดว้ย ปลายเทา้ขณะท่ีเหยียดและมุมขอ้เข่าจะตอ้งมีความสัมพันธก์ันพบว่ามี
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 และมมุขอ้สะโพกจะมีส่วนส าคญัท่ีส่งแรงและ
พบว่ามีความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั.05 อีกทัง้ความสมัพนัธใ์นการปลอ่ยบอลใหมี้ความ
แม่นย า มุมขอ้หัวไหล่ มุมขอ้ศอก และมุมขอ้มือ เป็นการควบคุมทิศทางการปล่อยบอลโดยการ
เหยียดของมมุและมมุขอ้เทา้ มมุขอ้เขา่ มมุขอ้สะโพก จะเป็นส่วนในการยืดเขา้และเหยียดออก หบุ
เขา้ กางออกของมมุเพ่ือใหเ้กิดการส่งแรงไปยงัมมุข้อหวัไหล่ ขอ้ศอก และขอ้มือ ในการปลอ่ยบอล 



  30 

โดยสว่นส าคญัในขณะปล่อยบอล มมุการปล่อยบอล ความเรว็ในการปล่อยบอล และความสงูของ
การปล่อยบอลจะมีผลต่อความแม่นย าท่ีลงสู่ห่วง ผลการศึกษาของ Podmenik,Nadja et al. 
(2017) พบว่า เม่ือระยะทางเพิ่มขึน้มุมในการยิงประตู ไดแ้ก่มุมขอ้หัวไหล่ มุมข้อศอก และมุม
ขอ้มือจะมีองศาเพิ่มขึน้ตามระยะทาง มีผลต่อการปล่อยบอลระยะทางท่ีใกลแ้ละกลางท าให้มุม
การปล่อยบอลจะมีมมุท่ีสงู ถา้ระยะทางท่ีไกลมุมในการปล่อยบอลจะนอ้ยลงท าใหป้ระสิทธิภาพ
ของการยิงประตนูอ้ยลง การควบคมุลกูบอลและการปล่อยบอลมีผลส าคญัมากโดยความเร็วของ
การปล่อยบอลและมุมการปล่อยบอลจะตอ้งมีความใกลเ้คียงในแต่ละครัง้ของการยิงประตูและ
ความสงูของลกูบอลจะตอ้งมีความใกลเ้คียงของการยิงประตรูะยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล 
ท่ีส าคญัมุมขอ้ตอ่ส่วนล่าง มุมขอ้สะโพก มมุขอ้เข่า มีส่วนส าคญัในการส่งแรงคือความเร็วของมุม
ในการเคล่ือนท่ีโดยการเหยียดออก ซึ่งมีผลต่อระยะใกล ้ระยะกลาง และระยะไกล และมีผลต่อ
ระยะไกลมากสุดเน่ืองจากความเร็วของมุมขอ้ต่อส่วนล่างจะตอ้งมีความใกลเ้คียงต่อการปล่อย
บอลจะท าใหก้ารปล่อยบอลมีมมุท่ีมากขึน้และท าใหล้กูบอลมีมมุมากขึน้จะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพ
ตอ่การยิงประต ู

 
3. งานวิจัยทางชีวกลศาสตรใ์นกีฬาบาสเกตบอล 

3.1 ชีวกลศาสตรใ์นการยงิประตู 
งานวิจัยของ Abdelrasoul et al. (2015) ได้ศึกษาผลจากการยิงประตูให้ประสบ

ความส าเร็จนัน้เกิดจาก ส่วนล่างของร่างกายเป็นส่วนส าคัญ คือ ขาอยู่ ในท่าเตรียมพรอ้มและ
ความเร็วจากการย่อเพ่ือในการปล่อยลูกบอล ซึ่งเป็นกลยทุธอ์ย่างหนึ่งท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ
ในการยิงประตูได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย  Çetin and Muratlı (2014) ได้ท าการศึกษาการ
วิเคราะหข์องการกระโดดยิงประตสู่งผลต่อระหว่างอายุ 14-15 ปีชายในนกักีฬาบาสเกตบอล ค่า
มุมท่ีต ่าท่ีสุดของมุมเข่าและค่ามุมปล่อยลูกบอลมากท่ีสุดคือ ศนูยก์ลางของผูย้ิงประต ูองศาเข่า
119.93องศา ระยะเวลาในการกระโดดยิงประตูรวมของผู้เล่นแต่ละต าแหน่งต าแหน่งเซนเตอร  ์
0.51 วินาที ผูเ้ล่นการด์ 0.46 วินาที และ ผูเ้ล่นปีก 0.38 วินาที และ Arias (2012) พบว่า อิทธิพล
ของน า้หนกัลกูบอลท่ีมีตอ่ความแมน่ย าในการยิงและประสิทธิภาพของนกักีฬาบาสเกตบอล เม่ือมี
การเปรียบเทียบกับการควบคุมลูกบอล โดยสังเกตการณ์บันทึกข้อมูล ความแม่นย า และ
ประสิทธิภาพสงูดว้ยลูก 440-G ผลแสดงใหเ้ห็นว่าความแม่นย า ประสิทธิภาพ และลกูบอล มีผล
ตอ่การยิงประตใูหป้ระสบความส าเร็จ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Schmidt (2012) พบว่า ในการ
ยิงประตใูหส้  าเร็จมีองคป์ระกอบอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเคล่ือนท่ียิงต าแหน่งการวางขาใน
การยิงล าตวัหรือจงัหวะการยิง ซึ่งทัง้หมดนีข้ึน้อยู่กับเกมสใ์นการแข่งขนัของแตล่ะเกมสจ์ะมีความ
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ยากง่ายท่ีต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Podmenik et al. (2014) พบว่า นกักีฬาบาสเกตบอล
หญิงอาย ุ15 ปี และ 16 ปี มีความแตกตา่งการควบคมุในการยิงประต ูซึ่งการควบคมุการยิงประตู
ท่ีเพิ่มขึน้ของศนูยก์ลางท่ีลดลงผลการศึกษาพบว่า การแสดงผลของลกูบาสเกตบอลรุน่ใหม่ขนาด
เบอร ์6 ไม่ไดส้่งผลต่อประสิทธิภาพในการยิงของนักบาสเกตบอล และการโยนโทษเป็นเพียง
ขอ้ยกเวน้ในการยิงส่วนประสิทธิภาพของการยิง 3 คะแนนไม่เพิ่มขึน้ สอดคลอ้งกับ ธนกรณ ์การ
ภักดี (2552) ไดศ้ึกษาผลของความเหน่ือยท่ีมีต่อความแม่นย าในการยิงประตบูาสเกตบอล กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชายอายุไม่เกิน 18 ปี โรงเรียนพระมารดานิจจานุ
เคราะหท่ี์ผ่านการพิจารณาคดัเลือกเป็นนกักีฬาบาสเกตบอลรุน่อายุไม่เกิน 18 ปีของโรงเรียนพระ
มารดานิจจานุเคราะหผ์่านการฝึกและการทดสอบมาแลว้ จ านวน 20 คน วัดการเตน้ของหัวใจ
ขณะพกัปกติและขณะท าการทดสอบดว้ยเครื่องตรวจวดัอตัราการเตน้ของหวัใจวดัความแม่นย า
การยิงประตบูาสเกตบอลท่ีเสน้โยนโทษจ านวน 10 ลูก ทัง้ก่อนและหลงัการท าโปรแกรมการฝึกท่ี
ระดับความหนักรอ้ยละ 70 – 85 ของอัตราการเตน้หัวใจสูงสุด ท าการทดสอบทั้งหมด 3 ครัง้ 
ระยะเวลาห่างกันครัง้ละ 1 สัปดาห ์พบว่าความเหน่ือยภายหลังการฝึกตามโปรแกรมครัง้ท่ี1 2 
และ3 ท่ีระดบัความหนักรอ้ยละ 70 – 85 ของอตัราการเตน้หวัใจสูงสุด ส่งผลใหค้วามแม่นย าใน
การยิงประตบูาสเกตบอลลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 
3.2 ประสิทธิภาพในการยงิประตูบาสเกตบอล 

3.2.1 ต าแหนง่ในการยิงประตบูาสเกตบอล  
การยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอลต าแหน่งของผูเ้ล่นแต่ละคนมีความส าคญัใน

การท าคะแนนจะตอ้งมีความแม่นย าเพ่ือใหเ้กิดชยัชนะในการแข่งขัน ซึ่งสอดคลอ้งกับ จีรวฒัน ์
สทัธรรม (2555) ไดศ้กึษาความแมน่ย าในการยิงประตบูาสเกตบอลในระยะทิศทางลกัษณะการยิง
ประตตู  าแหน่งของผูเ้ล่น ทีมแพที้มชนะ และช่วงเวลาก่อนแข่งขนั กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษา
ครัง้นีไ้ดแ้ก่นกักีฬาบาสเกตบอลชายท่ียิงประตบูาสเกตบอลในการแข่งขนักีฬาแห่งชาติครัง้ท่ี 40 
ในระหว่างวนัท่ี 3 – 13 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่น จ านวน 10 ทีม คือ จังหวดัขอนแก่น,
จงัหวดันครราชสีมา, จงัหวดัสโุขทยั, จงัหวดักาญจนบรุี, จงัหวดัปทุมธานี, จงัหวดัสงขลา, จงัหวดั
นครนายก, จงัหวดัยะลา, จังหวดัตาก, และกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และพบว่า ความแม่นย าในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬาชายท่ี
เขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาแห่งชาติครัง้ท่ี 40 ต าแหน่งท่ีมีความแม่นย ามากท่ีสดุคือ ต าแหน่งเซ็นเตอร์
มีความแม่นย าคิดเป็นรอ้ยละ 45.64 ต าแหน่งการด์ มีความแม่นย าคิดเป็นรอ้ยละ 41.27 และ
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ต าแหน่งปีก มีการยิงประตูมากท่ีสุดแต่มีความแม่นย านอ้ยท่ีสุด มีความแม่นย าคิดเป็นรอ้ยละ
40.43 และสอดคล้องกับ จรัลพงษ์ สาหร่ายทอง (2551) เปรียบเทียบผลของการฝึกยิงประตู
บาสเกตบอลเพียงอย่างเดียว การฝึกยิงประตบูาสเกตบอลควบคู่กบัการฝึกจินตภาพ และการฝึก
ยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการฝึกจินตภาพและการฝึกควบคุมการหายใจ ทีมีผลต่อความ
แม่นย าในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้เป็นนักเรียนชาย 
ระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี4 และ 5 ท่ีเคยเรียนวิชาบาสเกตบอลมาแล้ว และเป็นสมาชิกชุมนุม
บาสเกตบอลของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรายจ านวน 42 คน โดยได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงพบว่า 
ความแม่นย าในการยิงประตบูาสเกตบอล 3 คะแนน ของกลุ่มทดลองท่ี 3 โดยทดสอบระหวา่งก่อน
การฝึก หลงัการฝึกสปัดาหท่ี์ 2 4 และ 6 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05
สอดคลอ้งกับงานวิจยั Struzik et al. (2014) พบว่า ในการยิงประตจู  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งฝึกให้
เกิดความแม่นย าเพ่ือท่ีสามารถให้เกิดชัยชนะสาเหตุท่ีน าไปสู่ชัยชนะได้ มาจากการฝึกห่วง  
ท่ีมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานโดยการฝึกการโยนโทษและองศาของการปล่อยบอลให้มีวิถีโค้ง 
เม่ือผู้เล่นสามารถท าไดอ้ย่างช านาญสิ่งท่ีขาดไม่ไดใ้นการยิงประตูคือ ฝึกมุมหรือองศาในการ
ปล่อย ฝึกความเรว็ในการปลอ่ย ฝึกการปลอ่ยบอลใหมี้ความสงูขึน้และมมุของหวัไหลใ่นการตัง้ท่า
ยิง และ Gaetano et al. (2016) พบว่า การยิงบาสเกตบอลเป็นพืน้ฐานในการเล่นบาสเกตบอลใน
การวิเคราะหท์างชีวกลศาสตรใ์นขณะท่ียิงประตท่ีูมีมมุกวา้งจะน าไปสู่มุมท่ีมีขนาดเล็กในการเขา้
หว่งซึ่งเป็นสิ่งท่ีท าใหเ้กิดถึงความแม่นย านอ้ยลงมมุท่ีดีท่ีสดุของการยิงประตเูสน้โคง้จะคอ่นขา้งต ่า
มากกว่าเสน้โคง้กลางหรือสูงในการวิเคราะหน์ัน้จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้ใจในสิ่งท่ีเป็นตวัแปรท่ีมีผลตอ่
ประสิทธิภาพการท างานโดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือแกไ้ขช่วยสามารถค านวณโอกาสท่ีบอลลงสู่ห่วง
สอดคลอ้งกบังานวิจยั Khlifa et al. (2013) พบว่า ความถนดัของต าแหน่งในการยิงบาสเกตบอล
เป็นจดุส าคญัอีกส่วนหนึ่งท่ีท าใหเ้กิดความแม่นย าไดโ้ดยมาจากต าแหน่งของการกระโดดยิงและ
ต าแหน่งของบอลท่ีปล่อยออกไป ซึ่งทัง้สองอย่างเป็นสิ่งท่ีมองขา้มไม่ได ้เน่ืองจากส่งผลถึงการยิง

ประตโูดยท่ีเปา้หมายหลกัคือ ยิงบอลใหล้งห่วง สอดคลอ้งกบังานวิจยั Erčulj & Štrumbelj (2015) 
พบว่าบาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีเลน่กนัเป็นรูปแบบทีมซึ่งในการเลน่จะตอ้งมีวิธีการเลน่ในเกมสแ์ตล่ะ
เกมสเ์ป็นสิ่งส าคญัท่ีผูฝึ้กสอนจะตอ้งรูค้วามสามารถของผูเ้ล่นแต่ละคนและ Jorge et al. (2013) 
พบว่า การติดต่อระหว่างผูฝึ้กสอนและนักกีฬาในขณะมีการแข่งขนันัน้ มีความจ าเป็นต่อการให้
ขอ้มลูการปรบัแทคติค เทคนิค หรือการขอเวลานอกของนกักีฬา เพ่ือท่ีจะใหน้กักีฬาปรบัรูปแบบใน
ลกัษณะของการพดูไมมี่ผลของอิทธิพลโดยตรง 
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3.2.2 การยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 
การยิงประตูระยะ 3 คะแนน จ าเป็นต้องมีการศึกษาด้านคิเนเมติกส์เพ่ือ

ประสิทธิภาพของการยิงประตูในแต่ละครัง้พรอ้มทั้งท่าทางการยิงประตูท่ีถูกต้องสอดคล้อง 
กับงานวิจัย Okubo & Hubbard, (2016); Ruano, Alarcón, & Ortega, (2015) พบว่า ในการ
เปรียบเทียบการเคล่ือนไหวของแขนโดยใชส้มการทางคิเนเมติกสท์ั่วไป มีการเปรียบเทียบการยิง
ประต ู3 รูปแบบ คือ การยิงประตวู่างเปล่า การยิงประตหูนา้มือ และการยิงประตทูั่วไปท่ีควบคมุ
ดว้ยมือข้างขวา ปลายแขนและส่วนบนแขนท่ีเคล่ือนไหว การตัง้ท่าการยิงประตูสามารถสรา้ง
ความเรว็มมุในการปลอ่ยและแบค็สปินสไ์ดต้ามตอ้งการในการยิงประตนูดัพิเศษท าใหน้กักีฬามีลกู
บอลท่ีปลอ่ยออกไปตามท่ีตอ้งการดว้ยความเรว็มมุในการปล่อยและแบ๊คสปินส ์อีกทัง้ยงัตอ้งมีการ
ควบคมุความเร็วและการเร่วความเร็วเชิงมุมรว่มกันสอดคลอ้งกับงานวิจยั Antonio et al. (2013) 
พบว่า อิทธิพลของการเปล่ียนแปลงระยะเสน้ 3 คะแนนในบาสเกตบอลแสดงใหเ้ห็นไดว้่าจ านวน
ของการยิงประตู 3 คะแนนในฤดูกาล 2009/2010 ท่ีสูงกว่าการติดตาม 2010/2011 เม่ือมี
ระยะทางทียาวขึน้สามารถเปรียบเทียบของทั้ง 2ปี มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ระหวา่ง small-forward จากจ านวนทดลองของการยิงประต ูนอกจากนีมี้ขอ้แตกตา่งในท่าทางการ
ยิงประตแูละขอ้แตกต่างเปอรเ์ซนตส์  าหรบัการยิงประตขูองการด์ และ Fylaktakidou et al (2011) 
พบว่า ในการแขง่ขนับาสเกตบอลสิ่งท่ีท าใหเ้กิดผลการแพห้รือชนะขึน้อยู่กบัความผิดพลาดในการ
สง่ การยิงประต ูการปอ้งกนั การโตก้ลบัการเคล่ือนท่ีผิดระเบียบแตส่ิ่งส  าคัญท่ีสดุคือการปอ้งกนัคู่
ต่อสู้จากการศึกษา Verhoeven & Newell (2016) พบว่าการเพิ่ มประสิท ธิภาพในการยิ ง
บาสเกตบอลให้เกิดประสบความส าเร็จจากการควบคุมความแปรปรวนของการทดลองตาม
วิธีแกไ้ขของพารามิเตอรก์ารปล่อยบอลใหมี้ความแม่นย า เป็นหนา้ท่ีของระดบัทักษะของแต่ละ
บุคคลและสอดคลอ้งกับงานวิจัย Khlifa et al. (2013) พบว่า ในมุมการปล่อยบอลความเร็วและ
ความสูงและในมุมขอ้ต่อหวัไหล่ในการปล่อยบอลมีความส าคญัต่อการยิงประตเูพ่ือใหเ้กิดความ
แม่นย าและยงัแสดงถึงการเพิ่มขึน้ของจ านวนในการยิงลูกโทษเป็นผลส าเร็จ อีกทัง้การฝึกการยิง
ประตกูับการลดลงขอบห่วงมีความส าคญัต่อการปรบัปรุงในการยิงลูกโทษซึ่งจะส่งผลต่อความ
แม่นย าของนกักีฬา สอดคลอ้งกบังานวิจยั Ortega et al (2015) พบว่า การวิเคราะหผ์ลของการยิง
ประตแูละการตดัสินใจระหวา่งการยิงประตท่ีูสอดคลอ้งถึงการปรบัเปล่ียนความสงูหว่งพบว่า กลุ่ม
ทดลองเพิ่มจ านวนของการยิงประตท่ีูมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบักระบวนการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัท่าทางการยิงประตขูองผลการเพิ่มความจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรบัเปล่ียนและปรบัความสงูของการ
ยิงบาสเกตบอลและการออกก าลังกายท่ีเจาะจงและปรบัปรุงประสิทธิภาพและผลการยิงประตู 
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Slawinski et al. (2015) พบว่า ผลของความเหน่ือยลา้ของคิเนเมติกส ์
การยิง3 คะแนนในกีฬาบาสเกตบอล ความเหน่ือยลา้ของการยิงประตูมีผลต่อการลดลงมุมขอ้
สะโพกและเพิ่มมุมไหล่เม่ือศูนยก์ลางของมวลอยู่ท่ีจุดต ่าสุด การปรบัเปล่ียนทางชีวกลศาสตร์ 
นี ้ไม่ได้เปล่ียนแปลงความแม่นย าของการยิงจะแสดงให้เห็นว่าความเหน่ือยล้ามีผลต่อการ
เคล่ือนไหวทางคิเนเมติกสแ์ละความแม่นย าของการยิง 3 คะแนน และ Stöckel & Fries (2013) 
พบว่า การมีระยะเสน้สามคะแนนท่ีกวา้งขึน้ จากเดิม 6.25 เมตร เป็น 6.75 เมตร มีผลต่อการยิง
ประตโูดยทางสายตา เพราะเป็นกลไกในการยิงประตบูาสเกตบอลอีกทัง้ยงัส่งผลถึงความแม่นย า
และมีอิทธิพลต่อสิ่งอ่ืน เช่น มุมความสูงในการปล่อยบอลและยังส่งผลต่อการฝึกซ้อมกีฬา 
สอดคล้องกับงานวิจัย  Ammar et al. (2016) พบว่า การยิงลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอล 
การวิเคราะหค์ิเนเมติกสข์องการยิงลงและไม่ลงในระหว่างกระบวนการเรียนรูมี้ความจ าเป็น 
ตอ่นกักีฬาท่ีไมช่  านาญโดยมมุหวัเข่าคือตวัแปรในการสอนหรือผูฝึ้กสอนควรแทรกแซงการปรบัปรุง
ผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละนักกีฬาระดับสูงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไดร้บัการแนะน าจากผู้ฝึกสอน  
อีกดว้ยเพ่ือท่ีจะน าไปใชใ้นสนามแขง่ขนั 

3.2.3 ทา่ทางกบัการยิงประต ู
ในการยิงประตกีูฬาบาสเกตบอลการทรงตวัและการเคล่ือนไหวในการเล่นกีฬา

บาสเกตบอล เป็นทกัษะพืน้ฐานกีฬาบาสเกตบอลจะอาศยัการทรงตวัและการเคล่ือนไหวท่ีถกูตอ้ง
ดว้ยการวางทา่ทาง ลกัษณะการยืนท่ีถกูตอ้งขา้งท่ีท าการยิงประตเูทา้จะน าอยูข่า้งหนา้ส่วนอีกขา้ง
จะยืนเทา้ตาม ตวัตรง ตามองท่ีห่วง แขนท่ีท าการยิงประตูตัง้ฉากตรงอยู่ในทิศทางเดียวกับห่วง
และมือวางอยูร่ะหวา่งใตล้กูบอล สว่นแขนท่ีไมไ่ดท้  าการยิงประตจูะประคองอยูร่ะหวา่งดา้นขา้งลกู
บอล การเตรียมพรอ้มของท่าทางและการย่อในการยิงประตูจะช่วยส่งอัตราเร็วในการปล่อยลูก
บอลซึ่งเป็นกลยุทธอ์ย่างหนึ่งในการท าใหก้ารยิงประตนูัน้ประสบผลส าเร็จการยิงประตจูะตอ้งมี
ความสูงในการปล่อยลูกบอล (Height to Release) ซึ่งขึน้อยู่กับลักษณะรูปร่างแต่ละบุคคลและ
ทกัษะรูปแบบในการยิงประต ูเช่น ในการกระโดดยิงประตแูละการยืนยิงประต ูมีความแตกตา่งกัน
ขึน้อยู่กบัต าแหน่งในการยิงอยู่ในช่วงระยะใกลห้รือระยะไกลจากห่วงประต ูซึ่งสรุปว่าความสงูใน
การปล่อยลกูบอล เป็นสิ่งส  าคญัอยา่งยิ่งของผูย้ิงประตสู่วนเรื่องอตัราเร็วและมมุของลกูบอลขึน้อยู่
กบัระยะทางในการปลอ่ยลกูยิงประตแูละการปอ้งกนัของฝ่ายตรงขา้ม (Hay, 1978, pp. 214-220) 
อีกทั้งระยะทางในการยิงประตู (Distance of The Shot) มีผลต่ออัตราเร็วของลูกบอลในการยิง
ประตู (Slawinski et al., 2015) ซึ่งทักษะการเคล่ือนท่ียิงประตูจะใช้อัตราเร็วลูกบอลน้อยกว่า
ทกัษะอ่ืนๆ เน่ืองจากระยะทางในการยิงใกลก้บัห่วงมากท่ีสดุ ท าใหอ้ตัราเร็วและมมุของลูกบอลมี
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ความสัมพันธก์ันท่ีจะท าใหเ้กิดความแม่นย าในการยิงประตูท าคะแนน จากการศึกษางานวิจัย
บาสเกตบอลของ Alves and Felix (2012) พบว่า การยิงประตท่ีูมีระยะทางเพิ่มขึน้จะท าใหก้ารยิง
ประตมีูความแมน่ย านอ้ยลง สาเหตมุาจากมมุในการปล่อยลกูบอลลดลง และวิธีการทา่ทางในการ
ยิงจะถกูตอ้งนอ้ยลง ดงันัน้การยิงลกูบอลเกิดจากความสมัพนัธร์ะหว่าง มมุ อตัราเร็วในการส่งลกู
บอล และทา่ทางท่ีถกูตอ้งของทา่ยิงประตจูะช่วยใหก้ารยิงประตสู  าเรจ็ (Hay, 1978, pp. 214-220) 
อีกทัง้ลกัษณะต าแหน่งในการยืนและรูปรา่งของผูเ้ล่นฝ่ายปอ้งกนั ถา้ผูเ้ล่นฝ่ายปอ้งกนัมีรูปรา่งสูง
ใหญ่นัน้จะสามารถกระโดดป้องกันไดดี้ ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพความแม่นย าของอตัราเร็วและมุม
ของลกูบอลลดลง ท าใหผู้ย้ิงประตจูะตอ้งกระโดดใหส้งูกว่าฝ่ายปอ้งกนัเพ่ือส่งอตัราเร็วและมมุของ
ลกูบอลใหมี้ประสิทธิภาพเตม็ท่ี (Hay, 1978, pp. 214-220) 

3.2.4 พลงัการกระโดดยิงประต ู
ในการกระโดดมีความส าคญัตอ่การยิงประตบูาสเกตบอลไม่วา่จะเป็นการเลยอ์พั

การกระโดดแย่งลกูหรือจะเป็นการกระโดดยิงประตซูึ่งเป็นสิ่งส าคญัมากของการเล่นบาสเกตบอล
และในการแข่งขนับาสเกตบอลการกระโดดยิงประตเูป็นปัจจยัหนึ่งท่ีแสดงความแม่นย าของผูเ้ล่น
โดยการสรา้งจงัหวะการยิงประตกูารกระโดดยิงประตใูหเ้กิดความแม่นย านัน้จะตอ้งสรา้งจงัหวะ
ตวัเองโดยการเลีย้งบาสเกตบอลเพ่ือกระโดดในการยิงประตูจะตอ้งมีความสมดลุในการหยุดยิง
ประตดูว้ยเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพการยิงประตสูิ่งแรกท่ีจะส่งแรงในการปล่อยบอลคือ พลงัจากขา
ทัง้สองขา้งเพ่ือส่งแรงไปยงัหวัไหล ่ขอ้ศอก ขอ้มือ จากการศกึษา Markovic et al (2013) พบว่า ใน
การประยกุตใ์ชค้วามหนกัในการฝึกกระโดดมีการเปล่ียนแปลงสมรรถนะ เม่ือมีอณุหภูมิรา่งกายท่ี
เพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดการแข่งขนัและไม่ไดมี้การเปล่ียนตวัผูเ้ล่นในสนาม  พลงักลา้มเนือ้ขา
จะสามารถรกัษาไดจ้นถึงควอเตอร ์4 ท าใหก้ลา้มเนือ้ไดร้บัความเสียหายคือการสูญเสียพลงัของ
กลา้มเนือ้ขาอีกทัง้ยงัท าใหป้ระสิทธิภาพในการกระโดดลดลง เม่ือมีการเปล่ียนตวัผูเ้ล่นอุณหภูมิ
ของร่างกายสามารถลดความเม่ือยลา้ในช่วงตลอดการแข่งขนัได ้สอดคลอ้งกับงานวิจยั Pliauga 
et al. (2015) พบว่า เ มื่อมีการเปรียบ เทียบล ักษณะทาง ชีวกลศาสตรข์องขาระหว่างการ
กระโดดยิงประตโูดยไม่มีลกูและกระโดด countermovement jump ซึ่งจะมีความแตกตา่งระหว่าง
ตัวแปรด้านศักยภาพของนักกีฬาท่ีสามารถใช้ในระหว่างท าการยิงประตู และ Struzik et al. 
(2014) พบว่า การกระโดดมีความสมัพันธ์ต่อประสิทธิภาพการยิงประตูท่ีมีระยะทางท่ีมากกว่า
ระยะห่างจากห่วงประตู 6.75เมตร อีกทั้งพื ้นท่ีระยะใกล้ 3.75 และ 5.25 เมตร ท าให้รยางค์
ส่วนล่างมีผลต่อการส่งแรงในการยิงประตูเล็กนอ้ย อีกทัง้  Gaetano, et al. (2016) พบว่า มุมขอ้
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ต่อรยางคส์่วนล่างเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงส่งในการยิงประตูระยะไกล ท าให้เกิดความสมดุล
ระหวา่งการกระโดดยิงประต ู
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนนี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 
2. เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 
1.การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
นักกีฬาบาสเกตบอลของสโมสรอาชีพ ท่ีติดอันดับ  1-3 รายการไทยแลนด ์

บาสเกตบอลลีกจ านวน 36 คนอายรุะหวา่ง 19-30 ปี และนกักีฬาโรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมาท่ี
แข่งขนัระดบักีฬานกัเรียนจ านวน 12 คน อายุระหว่าง 17-18 ปี ผูเ้ขา้ร่วมท่ีเป็นนกักีฬาสมคัรเล่น
ตอ้งมีประสบการณไ์มน่อ้ยกวา่ 6 รายการ 

 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

นกักีฬาบาสเกตบอลต าแหน่ง shooting guard และpoint guard ของสโมสรอาชีพท่ี
ตดิอนัดบั 1-3 รายการไทยแลนดบ์าสเกตบอลลีก จ านวน 4 คน และนกักีฬาบาสเกตบอลต าแหน่ง 
shooting guard และpoint guard ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาท่ีแข่งระดับกีฬานักเรียน 
จ านวน 6 คน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งในครัง้นีเ้ป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

เกณฑก์ารคดัเขา้ 
1. เป็นนกักีฬาบาสเกตบอลท่ีเลน่ลีกอาชีพ ในไทยแลนดบ์าสเกตบอลลีก 
2. เป็นนกักีฬาบาสเกตบอลสมคัรเลน่สงักดัโรงเรียนอสัสมัชญันครราชสีมา 
3. เป็นนกักีฬาบาสเกตบอลท่ีมีต าแหนง่ shooting guard และpoint guard 

เกณฑก์ารคดัออก 
1. นกักีฬาเกิดอาการบาดเจ็บท าใหไ้มส่ามารถเขา้รว่มงานวิจยั 
2. นกักีฬาไมป่ระสงคเ์ขา้รว่มงานวิจยั 
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ผูเ้ขา้รว่มทกุคนลงนามยินยอมการเขา้รว่มโดยผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษางานวิจัยในมนุษย ์มหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒ (062/61X) ผูเ้ขา้ร่วมจะตอ้ง
ทราบถึงวตัถุประสงคใ์นการศึกษาและรายละเอียดของการยิงประตูระยะ  3 คะแนนท่ีตัง้ไวแ้ละ
สามารถถอนตวัไดใ้นทกุกรณี 

 
2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

1. กลอ้งอินฟาเรดเคล่ือนไหวย่ีหอ้ Qualysis รุน่ OQUS7+ ความถ่ีกลอ้งในการจบัภาพ 
280 เฮิรต์ จ  านวน 6 เครื่องขาตัง้กลอ้งวีดีโอ  จ  านวน 6 ชุด และData transfer (bit per second) 
ไมน่อ้ยกวา่ 100 เมตร โดยใชส้ายสญัญาณ หรือ Wireless (option) 

2. เครื่องคอมพิวเตอรพ์รอ้มโปรแกรม Qualysis รุน่ OQUS7+ วิเคราะหก์ารเคล่ือนไหว
แบบ 3 มิต ิ

3. อปุกรณก์ าหนดพิกดัอา้งอิง (Calibration Frame)  
4. แผน่วดัแรงการกระโดดย่ีหอ้ kistler จ  านวน 1 เครื่อง ความถ่ี 2.5 – 5 กิโลนิวตนั (kN) 
5. ลกูบาสเกตบอล ย่ีหอ้ molten ขนาดเบอร ์7  
6. สนามและแปน้บาสเกตบอล  
7. ใบบนัทกึขอ้มลูนกักีฬาและขอ้มลูวิจยั 
 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.ท าหนงัสือขอใชส้ถานท่ีในการเก็บขอ้มลูวิจยั 
2.ท าหนงัสือขออนญุาตถึงหนว่ยงานท่ีนกักีฬาสงักดั 
3.อธิบายรายละเอียดในการเก็บขอ้มลูวิจยั 
4.จัดเตรียมสถานท่ีท าการ calibration พื ้นท่ีในการเก็บข้อมูลและให้นักกีฬาท าการ

อบอุน่รา่งกายใหพ้รอ้ม 5-10 นาที 
5.ตดิMarker 37 จดุบนรา่งกายนกักีฬา 
6.ท าการเก็บขอ้มูลโดยใหน้กักีฬาท าการยิงประต ู2 ช่วงๆละ 5 ลูก โดยแต่ละลูกมีเวลา

พกัอยา่งนอ้ย 1-3 นาทีและพกัระหวา่งชว่งอยา่งนอ้ย 5-7 นาที 
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ตาราง 1 ต าแหนง่ในการติด Marker 

 
ท่ีมา: องัสมุาลี สมบรูณส์ขุ. (2560). การวิเคราะหค์ิเนมาติคสข์องท่าหมุนตวัเตะในกีฬาเทควนัโด. 
ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย) , บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

ชื่อจุดบอกต าแหน่ง (Marker) บริเวณต าแหน่งบนร่างกาย 

CFB Center of Frontal Bone 
RTPB, LTPB Right And Left Parietal Bone 
RTAB, LTAB Right And Left Acromion Bone 
STB Sternum Bone 
RTICB, LTICB Right And Left Iliac Crest Bone 
RTPB, LTPB Right And Left Public Bone 
RTLCL, LTLCL Right And Left Lateral Cartilage Ligament 
RTCPB, LTCPB Right And Left Center of Patella Bone 
RTHTB, LTHTB Right And Left Head Tibia Bone 
RTMTB, LTMTB Right And Left Metatarsal Bone 
C2 Cervical 2 
T12 Thoracic 12 
RTCF, LTCF (Elbow) Right And Left Coronoid Fossa 
RTLE, LTLE Right And Left Lateral Epicondyle 
RTME, LTME Right And Left Medial Epicondyle 
RTLB, LTLB (Wrist) Right And Left Lunate Bone 
RTUB, LTUB (Insertion) Right And Left Ulna Bone 
RTRB, LTRB (Insertion) Right And Left Radial Bone 
CSB Center of Sacrum Bone 
RTCCB, LTCCB Right And Left of Calcaneus Bone 
RTTB, LTTB Right And Left of Talus Bone 
RTTB, LTTB Right And Left of Talus Bone 
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ภาพประกอบ 13 ต าแหนง่ในการตดิ Marker 
 
ท่ีมา: องัสุมาลี สมบูรณส์ขุ. (2560). การวิเคราะหค์ิเนมาติคสข์องท่าหมนุตวัเตะในกีฬา

เทควนัโด. ปริญญานิพนธ ์วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย), บณัฑิตวิทยาลยั
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

 
4. การวิเคราะหข้์อมูล 

โปรแกรมสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหง์านวิจัยนีเ้ป็นโปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะหช์่วงมุม 
ขอ้ตอ่อยู่ในท่าก าลงัยิงประตจูนถึงก่อนการปล่อยบอล และวิธีการกรองสญัญาณ (FilteringData) 
น าขอ้มูลการทดสอบการยิงประตู 2 ช่วง ช่วงละ 5 ลูก มาหาค่าเฉล่ียเฉพาะลูกท่ีลงห่วงในแต่ละ

ช่วงและค านวณหาค่าเฉล่ีย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูงสุด (Max) และค่าต ่าสุด 
(Min) ของตวัแปรทางคิเนเมติกส ์ไดแ้ก่ มุมขอ้มือ มุมขอ้ศอก มุมขอ้หวัไหล่ มุมขอ้สะโพก มุมขอ้
เขา่ มมุขอ้เทา้ และมมุในการยิงประต ูโดยมมุการยิงประตหูาไดจ้ากมมุของลกูบอลท่ีปลอ่ยออกไป
ในการกระโดดยิงประตู ตวัแปรทางคิเนติกส ์ไดแ้ก่ แรง ความเร็ว และพลงัการกระโดด ขณะยิง
ประตรูะยะ 3คะแนน โดยการน าสมการของแรงและความเร็วมาคณูเพ่ือหาพลังการกระโดด หา
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ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงัในการกระโดดกบัมมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนนโดยใช้สถิติสเปียร์
แมน แรงค์(Spearman rank)และสถิติเพียร์สันคอริเลชั่ น  (Pearson correlation) ก าหนดค่า
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
การวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิเคราะหผ์ลตามระเบียบวิธีการ

ทางสถิติ โดยศกึษาตวัแปรทางคิเนเมตกิส ์ไดแ้ก่ มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มมุขอ้หวัไหล ่มมุขอ้สะโพก
มมุขอ้เข่า มุมขอ้เทา้ และมุมในการยิงประต ูตวัแปรทางคิเนติกส ์ไดแ้ก่ พลงัการกระโดดยิงประตู
ระยะ 3 คะแนนของในนักกีฬาบาสเกตบอล เพ่ือหาค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ค่าสูงสุด (Max) ค่าต ่าสุด (Min) และความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุม 
ในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน จากนัน้จึงน าผลมาวิเคราะหเ์สนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ดงันี ้

 
ตาราง 2 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ ของขอ้มลูทั่วไปในกลุม่นกักีฬา
อาชีพ 

 

ล าดบั ขอ้มลูทั่วไป (N=4)  SD Min Max 

1 อาย ุ(ปี) 28.3 6.6 21 36 

2 สว่นสงู (เซนตเิมตร) 187.3 8.3 180 199 

3 น า้หนกั (กิโลกรมั) 88.5 13.5 79 108 

4 ประสบการณใ์นการแขง่ขนั (ปี) 10.8 3.9 7 15 

หมายเหต ุN คือ จ านวนนกักีฬาอาชีพ 
 
จากตาราง 2 กลุ่มนกักีฬาอาชีพ 6 คน ไดอ้อกจากการทดสอบ 2 คนเน่ืองจากมีอาการ

บาดเจ็บ มีคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสุด และคา่สงูสุดของอายุ ส่วนสงู น า้หนกั และ
ประสบการณใ์นการแข่งขนั มีค่าเท่ากับ 28.3±6.6 (36,21) ปี, 187.3±8.3 (199,180) เซนติเมตร, 
88.5±13.5 (108,79) กิโลกรมั, 10.8±3.9 (15,7) ปี ตามล าดบั 
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ตาราง 3 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุของขอ้มลูทั่วไปในกลุม่นกักีฬา
สมคัรเลน่ 

 

ล าดบั ขอ้มลูทั่วไป (N=6)  SD Max Min 

1 อาย ุ(ปี) 16.5 0.5 17 16 

2 สว่นสงู (เซนตเิมตร) 180.0 3.0 185 176 

3 น า้หนกั (กิโลกรมั) 71.3 10.1 90 62 

4 ประสบการณใ์นการแขง่ขนั (ปี) 3.2 0.8 4 2 

หมายเหต ุN คือ จ านวนนกักีฬาสมคัรเลน่ 
 
จากตาราง 3 กลุ่มนกักีฬาสมัครเล่น มีค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และ

คา่สงูสดุของอายุ ส่วนสงู น า้หนกั และประสบการณใ์นการแข่งขนั มีค่าเท่ากบั 16.5±0.5 (17,16) 
ปี, 180.0±3.0 (185,176) เซนตเิมตร, 71.3±10.1 (90,62) กิโลกรมั, 3.2±0.8 (4,2) ปี ตามล าดบั 
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ตาราง 4 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ มมุในระนาบทัง้ 3 แกน
ของการศกึษา 3 มิติ ตวัแปรมมุขอ้มือ(flexion/extension) ขอ้ศอก (flexion/extension) ขอ้หวัไหล ่
(flexion/extension) ขอ้สะโพก(flexion/extension) ขอ้เขา่ (flexion/extension) ขอ้เทา้
(flexion/extension) มมุในการยิงประต ูและพลงักระโดด ในกลุม่นกักีฬาอาชีพ 

 

ล าดบั ตวัแปรท่ีศกึษา (n=21)  SD Max Min 

1    มมุขอ้มือ (องศา) 142.9 3.9 148 129 

2    มมุขอ้ศอก (องศา) 152.1 2.9 157 146 

3    มมุขอ้หวัไหล ่(องศา) 115.7 3.0 121 109 

4    มมุขอ้สะโพก (องศา) 184.1 0.9 186 183 

5    มมุขอ้เข่า (องศา) 167.9 4.2 173 158 

6    มมุขอ้เทา้ (องศา) 133.2 1.9 136 129 

7    มมุในการยิงประต ู(องศา) 46.56 0.30 47.2 45.9 

8    พลงักระโดด (วตัต)์ 670.3 69.6 747 549 

หมายเหต ุn คือ จ านวนครัง้ในการยิงประตลูงหว่งของนกักีฬาอาชีพ 
 
จากตาราง 4 กลุ่มนักกีฬาอาชีพ เม่ือท าการยิงประตูระยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้ 

น าลูกท่ีลงห่วงมาวิเคราะห ์แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ และคา่สงูสดุของตวั
แปรมุมขอ้มือ ขอ้ศอกขอ้หวัไหล่ ขอ้สะโพก ขอ้เข่า ขอ้เทา้ มุมในการยิงประต ูและพลงักระโดด มี
ค่ า เท่ ากับ  142.9±3.9(148,129) องศา , 152.1±2.9 (157,146) องศา , 115.7±3.0 (121,109) 
องศา, 184.1±0.9(186,183) องศา, 167.9±4.2 (173,158) องศา, 133.2±1.9 (136,129) องศา, 
45.56±0.30(47.2,45.9) องศา และ 670.3±69.6 (747,549) วตัต ์ตามล าดบั 
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ตาราง 5 แสดงคา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่สงูสดุ และคา่ต ่าสดุ มมุในระนาบทัง้ 3 แกน
ของการศกึษา 3 มิติ ตวัแปรมมุขอ้มือ(flexion/extension) ขอ้ศอก (flexion/extension) ขอ้หวัไหล ่
(flexion/extension) ขอ้สะโพก(flexion/extension) ขอ้เขา่ (flexion/extension) ขอ้เทา้
(flexion/extension) มมุในการยิงประต ูและพลงักระโดด ในกลุม่นกักีฬาสมคัรเลน่ 

 

ล าดบั ตวัแปรท่ีศกึษา (n=26)  SD Max Min 

1    มมุขอ้มือ (องศา) 143.8 2.5 149 139 

2    มมุขอ้ศอก (องศา) 152.2 2.8 157 146 

3    มมุขอ้หวัไหล ่(องศา) 115.5 2.8 119 110 

4    มมุขอ้สะโพก (องศา) 183.9 3.7 187 165 

5    มมุขอ้เข่า (องศา) 169.9 2.3 175 165 

6    มมุขอ้เทา้ (องศา) 133.1 2.1 137 129 

7    มมุในการยิงประต ู(องศา) 46.62 0.21 46.9 46.1 

8    พลงักระโดด (วตัต)์ 474.2 55.2 545 390 

หมายเหต ุn คือ จ านวนครัง้ในการยิงประตลูงหว่งของนกักีฬาสมคัรเลน่ 
 
จากตารางท่ี 5 กลุม่นกักีฬาสมคัรเล่น เม่ือท าการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้ 

น าลูกท่ีลงห่วงมาวิเคราะห ์แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ และคา่สงูสดุของตวั
แปรมมุขอ้มือ ขอ้ศอก ขอ้หวัไหล่ ขอ้สะโพก ขอ้เข่า ขอ้เทา้ มมุในการยิงประต ูและพลงักระโดด มี
ค่ า เท่ ากับ  143.8±2.5 (149,139) องศา , 152.2±2.8 (157,146) องศา , 115.5±2.8 (119,110) 
องศา, 183.9±3.7 (187,165) องศา, 169.9±2.3 (175,165) องศา, 133.1±2.1 (137,129) องศา, 
46.62±0.21 (46.9,46.1) องศา และ 474.2±55.2 (545,390) วตัต ์ตามล าดบั 
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ตาราง 6 ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงัในการกระโดดกบัมมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนนของกลุม่
ตวัอยา่งโดยวิธี Pearson Correlation 

 

ล าดบั ตวัแปรท่ีศกึษา n r p 

1    พลงัในการกระโดด (วตัต)์ และ 47 -0.059 0.558 

2    มมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน (องศา)    

หมายเหต ุ n คือ จ านวนลกูท่ีลงหว่งในการยิงประตขูองกลุม่ตวัอยา่ง 
   r คือ คา่ความสมัพนัธข์องกลุม่ตวัอยา่ง 
   p คือ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 

 
จากตาราง 6 พบว่า พลงัในการกระโดดไม่มีความสัมพนัธก์ับมุมในการยิงประตรูะยะ 3

คะแนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (p=0.558)  
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัครัง้นี ้โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือการศกึษาในการเปรียบเทียบตวัแปรทางคเินเมตกิส์
ไดแ้ก่ มุมขอ้มือ มุมขอ้ศอก มุมขอ้หัวไหล่ มุมขอ้สะโพก มุมขอ้เข่า มุมขอ้เทา้ และมุมในการยิง
ประตู และตวัแปรทางคิเนติกส ์ไดแ้ก่ พลังกระโดดยิงประตูระยะ 3 คะแนน จากนั้นน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวิเคราะหด์ว้ยระบบการวิเคราะหก์ารเคล่ือนไหวเป็นระบบสามมิติ โดยการบนัทึกภาพการ
แสดงทกัษะของนกักีฬาในการกระโดดยิงประตรูะยะ 3 คะแนนเสมือนจรงิ จ  านวนกลอ้งท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ทั้งหมด 6 ตัว ความเร็วกล้องในการจับภาพ 280 เฮิรต์ ในการวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้
ด  าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) และคา่สงูสดุ (Maximum) ของตวัแปรทางคิเนเมติกส ์ไดแ้ก่ มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มุม
ขอ้หวัไหล่ มุมขอ้สะโพก มุมขอ้เข่า มุมขอ้เทา้ และมุมในการยิงประต ูตวัแปรทางคิเนติกส ์ไดแ้ก่ 
แรง ความเร็ว และพลงักระโดด ขณะยิงประตรูะยะ 3 คะแนน และหาความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงัใน
การกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนนโดยใช้สถิติเพียรส์ันคอริเลชั่น (Pearson 
correlation) ก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และจงึท าการสรุปผลไดด้งัตอ่ไปนี ้

1. คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุและคา่สงูสดุของขอ้มลูพืน้ฐานของอาย ุ
น า้หนัก ส่วนสูงของนักกีฬากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 10 คน แบ่งเป็นนักกีฬาอาชีพ (n = 4) เป็น
นกักีฬาสมัครเล่น (n = 6) โดยส่วนใหญ่จะถนัดมือขวา (n = 9) และมีอายุ ส่วนสูง และน า้หนัก
เฉล่ีย เท่ากบั 21.2±7.2 ปี, 182.9±6.5 เซนติเมตร, 78.2±14.0 กิโลกรมั ตามล าดบัและขอ้มลูการ
ยิงประตขูองกลุ่มตวัอย่าง เม่ือใหก้ลุ่มตวัอย่างทัง้หมด (n = 10) ท าการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 
คนละ 10 ครัง้ จะสามารถยิงลงห่วง 47 ครัง้ หากพิจารณาเป็นรายกลุ่ม จะพบว่า กลุ่มนักกีฬา
อาชีพ (n = 4) สามารถยิงลงห่วงได ้21 ครัง้ และกลุม่นกักีฬาสมคัรเลน่ (n = 6) สามารถยิงลงห่วง 
26 ครัง้ 

2. กลุ่มนักกีฬาอาชีพ (n = 4) เม่ือท าการยิงประตูระยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้  
น าลูกท่ีลงห่วงมาวิเคราะห์ ท าใหเ้กิดตวัแปรทางคิเนเมติกสแ์ละตวัแปรทางคิเนติกส ์ดงันี ้กลุ่ม
นกักีฬาอาชีพ เม่ือท าการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้ น าลกูท่ีลงห่วงมาวิเคราะห ์แสดง
คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด และค่าสูงสุดของตวัแปรมุมขอ้มือ ขอ้ศอก ขอ้หวัไหล ่
ขอ้สะโพก ขอ้เข่า ขอ้เทา้ มุมในการยิงประต ูและพลงักระโดด มีค่าเท่ากับ 142.9±3.9 (148,129) 
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องศา, 152.1±2.9 (157,146) องศา, 115.7±3.0 (121,109) องศา, 184.1±0.9 (186,183) องศา, 
167.9±4.2 (173,158) องศา, 133.2±1.9 (136,129) องศา,45.56±0.30 (47.2,45.9) องศา และ 
670.3±69.6 (747,549) วตัต ์ตามล าดบั 

3. กลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น  เม่ือท าการยิงประตูระยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครั้ง 
น าลูกท่ีลงห่วงมาวิเคราะห ์แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา่ต ่าสดุ และคา่สงูสดุของตัว
แปรมุมขอ้มือ ขอ้ศอก ขอ้หวัไหล่ขอ้สะโพก ขอ้เข่า ขอ้เทา้ มุมในการยิงประต ูและพลงักระโดด มี
ค่าเท่ากับ 143.8±2.5(149,139)องศา, 152.2±2.8 (157,146) องศา, 115.5±2.8 (119,110) องศา
,183.9±3.7(187,165) อ ง ศ า ,169.9±2.3 (175,165) อ ง ศ า , 133.1±2.1 (137,129) อ ง ศ า , 
46.62±0.21(46.9,46.1) องศา และ474.2±55.2 (545,390) วตัต ์ตามล าดบั 

4. ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3
คะแนน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 (p=0.558)  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

 
การวิจัยครัง้นี ้วิเคราะห์ตัวแปรทางคิเนเมติกส์และคิเนติกส์ในการยิงประตูระยะ 3 

คะแนน ของกีฬาบาสเกตบอลโดยการจ าลองการยิงประตเูสมือนจริงท่ีระยะ 90 องศา ซึ่งท าการ
ทดสอบโดยเก็บข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบ 3D ศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์และคิเนติกส  ์
หาความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน ระหว่างนัก
บาสเกตบอลสมคัรเล่นและอาชีพ ผลการวิจยัพบว่า การศกึษาตวัแปรทางคิเนเมติกสแ์ละคิเนติกส์
มุมขอ้มือ มุมขอ้ศอก มุมขอ้หัวไหล่ มุมขอ้สะโพก มุมขอ้เข่า  มุมขอ้เทา้ และมุมในการยิงประตู 
ของกลุ่มนัก กีฬาสมัครเล่นและมืออาชีพ มีความสัมพันธ์ในมุมการยิ งประตูระหว่าง  
มมุขอ้หวัหวัไหล่และมุมขอ้ศอก มมุขอ้มือและมมุขอ้เข่า มมุศอกและมมุขอ้เทา้ มมุขอ้หวัไหล่และ
มมุขอ้เทา้ ซึ่งมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนน 
ผลของการศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกสพ์บว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ซึ่ง
การศึกษาทางชีวกลศาสตรส์ามารถปรบัปรุงประสิทธิภาพในการยิงประตรูะยะต่างๆ ของนกักีฬา
บาสเกตบอลท่ีผ่านการฝึกซอ้มและประสบการณก์ารแข่งขนัมีผลตอ่การวิเคราะหใ์นอนาคตในทาง
ท่ีดีขึน้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มท่ีเป็นไปได ้อีกทั้งยังขึน้อยู่กับประสบการณ์ในการยิงประตู ใน
การศึกษาครัง้นีพ้บว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ Jean.S, Julien .L, Julien. P, Eve.T, & Charles.K el. (2018) พบว่า การยิงประตู
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ระยะ 3 คะแนน โดยการวิเคราะหท์างคิเนเมติกสข์องมุมในการปล่อยบอล การควบคุมลูกบอล 
และความเร็วของในการปล่อยบอลจะส่งผลต่อการยิงประตใูหล้งห่วงรวมทัง้ความเหน่ือยลา้ของ
กล้ามเนือ้ในขณะแข่งขันนั้นก็มีผลต่อความแม่นย าอีกดว้ย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ F.martijin , 
Karl. M (2016) พบว่า ความสัมพันธ์ของท่าทางในการยิงประตูและการควบคุมลูกบอลขณะ
ปล่อยบอลมีส่วนส าคญัในการยิงประตแูละมีผลต่อความแม่นย าท่ีมากขึน้อีกทัง้ยงัรวมถึงทกัษะ
ของการยิงประตขูองนกักีฬา ในขณะท่ีการศกึษาตวัแปรทางคเินเมตกิสใ์นกลุม่นกักีฬาสมคัรเลน่ มี
ความแตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 แตเ่ม่ือเปรียบเทียบผลท่ีแสดงกบักลุ่มนกักีฬา
อาชีพนัน้แสดงใหเ้ห็นว่าทกัษะการยิงประต ูการปล่อยบอล ประสบการณย์งัไม่สามารถเทียบเท่า
กลุ่มนักกีฬาอาชีพไดแ้ต่การน าชีวลกลศาสตรม์าเพิ่มประสิทธิภาพมีผลถึงการพัฒนาในการยิง
ประตูของกลุ่มนักกีฬาสมัครเล่นให้มีทักษะท่ีถูกตอ้งตามหลักการของการยิงประตูทางชีวกล
ศาสตร ์สอดคลอ้งกบั Kumar S., Ghai Guru .D, Joshi Hem. C (2015) พบวา่ การศกึษาทางคิเน
เมติกสใ์นขณะแขง่ขนัโดยศกึษาการยิงประต ูระยะแรกของการแข่งขนั การควบคมุการปล่อยบอล 
ขณะปล่อยบอล มัดกลา้มเนือ้จะท างานไดดี้และมีความแม่นย า เม่ือมีการแข่งขนัอย่างต่อเน่ือง
จนกระทั่ งถึงปลายเกมสข์องการแข่งขันความเหน่ือยล้าของมัดกล้ามเนือ้จะเกิดขึน้ ท าให้ทิศ
ทางการปล่อยบอล การควบคมุบอลในการยิงประตจูึงไม่คอ่ยมีประสิทธิภาพ และยงัสอดคลอ้งกบั 
Chiao-Fang Hung. , Chung – Chiang Chen. (2017) พบว่า การยิงประตขูองกีฬาบาสเกตบอล 
ส่วนส าคญัคือแรงของการย่อตวัเพ่ือท่ีจะกระโดดยิงประตทู าใหส้่งผลตอ่การปล่อยบอลโดยการใช้
นิว้มือบงัคบัทิศทางรวมถึงล าตวัมีผลต่อการปล่อยบอล เน่ืองจากการปล่อยจะตอ้งอาศยัแรงใน
การกระโดด ล าตวัจะตอ้งมีท่าทางท่ีถูกตอ้งเพ่ือท่ีสามารถควบคมุทิศทางโดยใชน้ิว้มือเป็นส่วนท่ี
บังคับของการปล่อยบอล ในขณะท่ีกลุ่มนักกีฬาอาชีพศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ มีความ
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 สอดคลอ้งกบั Nadja P., Matej S., Milan C., Frane 
E. (2017) พบว่า ช่วงท่ีมีการยิงประต ูการเคล่ือนไหวของขอ้หัวไหล่ ขอ้ศอก และขอ้มือ จะตอ้งมี
ความเร็วของการเคล่ือนไหวเน่ืองจากความเร็วของการเคล่ือนไหวของขอ้ตอ่ตา่งๆจะส่งผลตอ่การ
ปล่อยบอลและท าให้การปล่อยบอลมีความแม่นย า และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขึน้อยู่กับ
ระยะทางท่ียิงประตู เม่ือระยะทางเพิ่มขึน้จากบริเวณท่ีห่างจากห่วงประตูระยะใกล้ 3.75 เมตร  
ระยะกลาง 5.25 เมตร และระยะไกล6.75 เมตร มุมของการยิงประตจูะเปล่ียนไปตามระยะต่างๆ
จะส่งผลถึงความแม่นย าในระยะนัน้ๆโดยท่ีการยิงประตรูะยะตา่งๆใหมี้ประสิทธิภาพ จะตอ้งมีมุม
การยิงประตแูต่ละครัง้ใกลเ้คียงกันการศึกษาตวัแปรทางคิเนติกสร์ะหว่างกลุ่มนกักีฬาสมคัรเล่น
และนักกีฬาอาชีพ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับ Jan 
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Legg., David B. Pyne .el. (2017)พบว่า ตวัแปรทางคิเนติกสใ์นการกระโดดยิงประตจูะส่งผลต่อ
การยิงประตเูม่ือมีระยะทางท่ีไกลมีลกัษณะท่าทางการกระโดดท่ีถกูตอ้ง รวมถึงมุมขอ้เทา้ ขอ้เข่า 
ขอ้สะโพก จะมีผลต่อการส่งแรงไปยังการปล่อยบอล เม่ือเวลาแข่งขันท่ีนานกลา้มเนือ้แขนจะมี
ความเหน่ือยลา้ประสิทธิภาพลดลงจึงท าใหล้กัษณะการกระโดดมีส่วนช่วยในการยิงประตมูากขึน้ 
และจากผลการวิจัยในครัง้นี ้พบว่าเม่ือศึกษาในประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการ
กระโดดกับมุมในการยิงประตรูะยะ 3คะแนน กลับพบว่า ไม่มีความสมัพนัธก์ันอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตุฐิานในงานวิจยัท่ีตัง้ไว ้และในสว่นของแรงปฏิกิริยาท่ี
พืน้ขณะกระโดดมีส่วนส าคัญท่ีส่งผลต่อการยิงประตูระยะไกลจะตอ้งมีท่าทางการกระโดดท่ี
ถกูตอ้งตามหลกัชีวกลศาสตร ์โดยผลท่ีเกิดขึน้ดงักล่าว ผูว้ิจยัไดอ้นมุานสาเหตไุวว้า่ อาจเป็นเพราะ
กลุ่มตัวอย่างมีน า้หนักตัวและงานท่ีใชใ้นการกระโดดท่ีแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์
ระหว่างพลงัในการกระโดดและมมุในการยิงประตไูดโ้ดยยาก ดงันัน้จึงไม่เป็นไปตามแนวคิดหรือ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งท่ีกล่าวถึง วิธีการค านวณสตูรเพ่ือหามมุท่ีเหมาะสมในการยิงประตูตามหลกัการ
แลว้ มีปัจจยัท่ีเกิดขึน้ในขณะยิงประต ูไดแ้ก่ จุดสูงสุดในการปล่อยบอล (Release height) ความ
สูงของห่วง (Hoop height) ระยะห่างจากห่วง (Distance from the basket) และมุมท่ีบอลท ากับ
ห่วง (Inclination angle) (Okazaki, V., Rodacki, A., & Satern, M.,el (2015) ท าให้ความสูงใน
การกระโดดมีความสมัพนัธก์บัพลงัในการกระโดดยิงประตไูปดว้ย ซึ่งสามารถชว่ยใหจ้ดุปลอ่ยบอล
สงูสดุนัน้เล่ือนไปอยูใ่นจดุท่ีสงูขึน้ได ้ดงัรูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 14 ความสมัพนัธค์วามสงูในการกระโดดกบัพลงัในการกระโดดยิง 
 
ท่ีมา: Okazaki, V., Rodacki, A., & Satern, M.,el (2015) A review on the basketball 

jump shot. 
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สรุปไดว้่าตวัแปรทางคิเนเมติกสแ์ละคิเนติกส ์หากมีการเคล่ือนไหวของแขนรวมทัง้การ

กระโดดยิงประตท่ีูใกลเ้คียงตอ่การยิงประตใูนมมุท่ีถกูตอ้งท าใหก้ารยิงประตมีูความแม่นย าท่ีมาก
ขึน้ ซึ่งการยิงประตูระยะไกลจะต้องอาศัยทักษะ ประสบการณ์เข้ามาเก่ียวข้องด้วยเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการยิงประตู เม่ือมุมขอ้ต่อต่างๆไดแ้ก่ มุมขอ้เทา้ ขอ้เข่า ขอ้สะโพก ขอ้หวัไหล่
ขอ้ศอก ขอ้มือ มีองศาของการปล่อยท่ีใกลเ้คียงตอ่การปล่อยในแตล่ะครัง้และการควบคมุลกูบอล
ก่อนปล่อยบอลท่ีถูกตอ้งรวมทัง้มีความสัมพันธท์ุกมุมขอ้ต่อต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการยิงประตูระยะไกลไดดี้และช่วยลดความเม่ือยล้าของกลา้มเนือ้แขนตลอด
ระยะเวลาการแข่งขัน  อีกทั้งยังสามารถเพิ่ มศักยภาพของกลุ่มนักกีฬาสมัครเล่นแสดง
ความสามารถออกมาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และในส่วนกลุ่มนกักีฬาอาชีพสามารถพฒันาทกัษะ
การยิงประตูโดยเพิ่มขีดความสามารถในการยิงประตูระยะไกลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ปัจจบุนัและอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั 
เพิ่มการวดัความเรว็ในลกูบอลขณะท่ีปลอ่ยบอลออกจากมือแลว้ 

ขอ้เสนอแนะในการท าการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ควรมีการเทียบพลงัในการกระโดดยิงประตวู่ามีพลงักระโดดก่ีเปอรเ์ซนตเ์ม่ือเทียบกบั

พลงักระโดดสงูสดุ เพ่ือน าผลมาใชใ้นการพฒันาโปรแกรมฝึกไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 



 

บรรณานกุรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

Abdelrasoul, E., Mahmou, I., Stergiou, P., & Katz, L. (2015). The Accuracy of a Real Time 
Sensor in an Instrumented Basketball. Procedia Engineering, 112(C), 202-206. 
doi:10.1016/j.proeng.2015.07.200 

Alemdaroglu, U. (2012). The relationship between muscle strength, anaerobic 
performance, agility, sprint ability and vertical jump performance in professional 
basketball players. Journal of Human Kinetics, 31(1), 149-158. 
doi:10.2478/v10078-012-0016-6 

Alfredo, A., Vicente, C.-S., & José, M. G. R. (2011). Seasonal Changes in Jump 
Performance and Body Composition in Women Volleyball Players. Journal of 
Strength and Conditioning Research, 25(6), 1492-1501. 
doi:10.1519/JSC.0b013e3181da77f6 

Ammar, A., Chtourou, H., Abdelkarim, O., & Parish, A. (2016). Free throw shot in 
basketball: kinematic analysis of scored and missed shots during the learning 
process. Sport Sciences for Health, 12(1), 27-33. doi:10.1007/s11332-015-0250-0 

Antonio, M., Helena, V., & Benjamín, L. (2013). Influence of changing the distance of the 3-
point line in basketball. Revista de Psicología del Deporte, 22(1), 245-248. 

Arias, J. L. (2012a). Influence of ball weight on shot accuracy and efficacy among 9-11-
year-old male basketball players/Utjecaj tezine lopte na preciznost i ucinkovitost 
bacanja na kos kosarkasa u dobi od 9 do 11 godina.(Original scientific 
paper)(Report). Kinesiology, 44(1), 52-59. 

Arias, J. L. (2012b). Performance as a Function of Shooting Style in Basketball Players 
under 11 Years of Age. Perceptual and Motor Skills, 114(2), 446-456. 
doi:10.2466/05.11.PMS.114.2.446-456 

Çetin, E., & Muratlı, S. (2014). Analysis of Jump Shot Performance among 14-15 Year Old 
Male Basketball Player. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 2985-
2988. doi:10.1016/j.sbspro.2014.01.693 

 

 



  53 

 

Cortis, C., Tessitore, A., Lupo, C., & Pesce, C. (2011). Inter-Limb Coordination, Strength, 
Jump, and Sprint Performances Following a Youth Menʼs Basketball Game. Journal 
of Strength and Conditioning Research, 25(1), 135-142. 
doi:10.1519/JSC.0b013e3181bde2ec 

Daniel Dinu, Eve Tiollier, Elsa Leguy, Marine Jacquet, Jean Slawinski, & Julien Louis. 
(2018). Does Dehydration alter the Success Rate and Technique of Three-Point 
Shooting in Elite Basketball? †. Proceedings, 2(6), 202. 

Emad, A., Islam, M., Pro, S., & Larry, K. (2015). The Accuracy of a Real Time Sensor in an 
Instrumented Basketball. Procedia Engineering, 112, 202-206. 
doi:10.1016/j.proeng.2015.07.200 

Erculj, F., & Štrumbelj, E. (2015). Basketball shot types and shot success in different levels 
of competitive basketball. PLoS ONE, 10(6), 1-14. 
doi:10.1371/journal.pone.0128885 

Frane, E., & Erik, Š. (2015). Basketball shot types and shot success in different levels of 
competitive basketball. PLoS ONE, 10(6), 1-14. doi:10.1371/journal.pone.0128885 

Fylaktakidou, A., Evangelos, T., & Evangelos, T. (2011). The Turnovers Analysis to the 
Women's National League Basketball Games. Sport Science Review, 3-4. 

Gaetano, R., Gaetano, A., Domenico, T., & Mario, L. (2016). Analysis of learning a 
basketball shot. Physical Education  and Sport, 16(1), 3-7. 
doi:10.7752/jpes.2016.01001 

Jerzy, S., Pawel, W., Janusz, Z., & Tomasz, N. (2015). Structure of Coordination Motor 
Abilities in Male Basketball Players at Different Levels of Competition. Sport and 
Tourism, 21(4), 234-239. doi:10.1515/pjst-2015-0004 

Jorge, L., Rafael, N., Jesús, R., & Alberto, L. (2013). The analysis of the basketball coach 
speech during the moments of game and pause in relation to the performance in 
competition. Revista de Psicología del Deporte, 22(1), 227-230. 

Keir, P.J., V.K. Jamnik, and N. Gledhill. (2003) Technical-methodological report: A 
nomogram for peak leg power output in the vertical jump, The Journal of Strength and 

Conditioning Research Volume: 17 Issue: 4 Pages: 701-703. 

 



  54 

 

Khlifa, R., Aouadi, R., Shephard, R., & Chelly, M. S. (2013). Effects of a shoot training 
programme with a reduced hoop diameter rim on free-throw performance and 
kinematics in young basketball players. Journal of Sports Sciences, 31(5), 497-
504. doi:10.1080/02640414.2012.736634 

King, J. A., & Cipriani, D. J. (2010). Comparing Preseason Frontal and Sagittal Plane 
Plyometric Programs on Vertical Jump Height in High-School Basketball Players. 
Journal of Strength and Conditioning Research, 24(8), 2109-2114. 
doi:10.1519/JSC.0b013e3181e347d1 

Markovic, S., Mirkov, D., Knezevic, O., & Jaric, S. (2013). Jump training with different 
loads: effects on jumping performance and power output. Applied Physiology, 
113(10), 2511-2521. doi:10.1007/s00421-013-2688-6 

Mullineaux, D. R., & Uhl, T. L. (2010). Coordination-variability and kinematics of misses 
versus swishes of basketball free throws. Journal of Sports Sciences, 28(9), 1017-
1024. doi:10.1080/02640414.2010.487872 

Okazaki, V. H. A., & Rodacki, A. L. F. (2012). Increased distance of shooting on basketball 
jump shot.(Research article)(Report). Journal of Sports Science and Medicine, 
11(2), 231-237. 

Okazaki, V. H. A., Rodacki, A. L. F., & Satern, M. N. (2015). A review on the basketball 
jump shot. Sports Biomechanics, 14(2), 1-16. 
doi:10.1080/14763141.2015.1052541 

Okubo, H., & Hubbard, M. (2015). Kinematics of Arm Joint Motions in Basketball Shooting. 
Procedia Engineering, 112(C), 443-448. doi:10.1016/j.proeng.2015.07.222 

Okubo, H., & Hubbard, M. (2016). Comparison of Shooting Arm Motions in Basketball 
Procedia Engineering (Vol. 147, pp. 133-138). 

Ortega, T. E., Alarcón, L. F., & Gómez, R. M. A. (2015). Analysis of shooting effectiveness 
and decision-making during shooting according to basket height modifications at 
the youth stage. Revista de Psicología del Deporte, 24(3), 93-96. 

Pietraszewski, B., & Alicja, R. K. (2011). Relative power of the lower limbs in drop jump. 
Acta of bioengineering and biomechanics, 13(1), 13-18. 

 



  55 

 

Pliauga, V., Kamandulis, S., Dargeviciute, G., & Jaszczanin, J. (2015). The Effect of a 
Simulated Basketball Game on Players’ Sprint and Jump Performance, 
Temperature and Muscle Damage. Journal of Human Kinetics, 46(1), 167-175. 
doi:10.1515/hukin-2015-0045 

Podmenik, N., Leskosek, B., & Erculj, F. (2014). The impact of introducing a lighter and 
reduced-diameter basketball on shot performance in young female basketball 
players/Utjecaj uvodenja lakse kosarkaske lopte manjeg dijametra na izvedbu suta 
mladih kosarkasica. Kinesiology, 46(1), 61-68. 

Podmenik, N., Supej, M., Coh, M., & Erculj, F. (2017). The effect of shooting range on the 
dynamics of limbs angular velocities of the basketball shot. Kinesiology, 49(1), 92-
100. 

Ruano, M. A. G., Alarcón, L. F., & Ortega, T. E. (2015). Analysis of shooting effectiveness 
in elite basketball according to match status. Revista de Psicología del Deporte, 
24(3), 37-41. 

Satalin, J., & Handler, F. (1985). Coaching winning basketball in the offensive zone: West 
Nyack, N.Y. : Parker Pub. Co. 

Schmidt, A. (2012). Movement pattern recognition in basketball free-throw shooting. 
Human Movement Science, 31(2), 360-382. 

Slawinski, J., Poli, J., Karganovic, S., & Khazoom, C. (2015). Effect of Fatigue on 
Basketball Three Points Shot Kinematics. 1209-1211. 

Slawinski Jean, Louis Julien, Poli Julien, Tiollier Eve, Khazoom Charles, & Dinu Daniel. 
(2018). The Effects of Repeated Sprints on the Kinematics of 3-Point Shooting in 
Basketball. Journal of Human Kinetics, 62(1), 5-14. 

Stöckel, T., & Fries, U. (2013). Motor adaptation in complex sports – The influence of visual 
context information on the adaptation of the three-point shot to altered task 
demands in expert basketball players. Journal of Sports Sciences, 31(7), 750-758. 
doi:10.1080/02640414.2012.750003 

Struzik, A., Pietraszewski, B., & Zawadzki, J. (2014). Biomechanical Analysis of the Jump 
Shot in Basketball. Journal of Human Kinetics, 42(1), 73-79. doi:10.2478/hukin-

 



  56 

 

2014-0062 
Verhoeven, F. M., & Newell, K. M. (2016). Coordination and control of posture and ball 

release in basketball free-throw shooting. Human Movement Science, 49, 216-224. 
doi:10.1016/j.humov.2016.07.007 

เทพประสิทธ์ิ กลุธวชัวิชยั. (2541). เทคนิกและทกัษะกีฬาบาสเกตบอล. กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์หง่
จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

แสงโสม ทิพทวี, อดุม พิมพา, & พนัธว์ิรา ขวญับรูณาจนัทร.์ (2534). การสรา้งแบบทดสอบทกัษะ
เฉพาะต าแหนง่ส าหรบันกักีฬาบาสเกตบอลหญิง. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (พลศกึษา), 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ประสานมิตร, กรุงเทพฯ. 

จรลัพงษ ์สาหรา่ยทอง. (2551). ผลการฝึกดว้ยโปรแกรมการฝึกยิงประตบูาสเกตบอลควบคูก่บัการ
ฝึกจินตภาพและการฝึกควบคมุการหายใจ ท่ีมีตอ่ความแมน่ย าในการยิงประตบูาสเกตบอล 
3 คะแนน. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (พลศกึษา), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ, กรุงเทพฯ. 

จีรวฒัน ์สทัธรรม. (2555). ความแมน่ย าในการยิงประตบูาสเกตบอลของนกักีฬาบาสเกตบอลชายใน
การแขง่ขนักีฬาแหง่ชาติครัง้ท่ี 40. ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (พลศกึษา), บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

ธนกรณ ์การภกัดี. (2552). ผลของความเหน่ือยท่ีมีตอ่ความแมน่ย าในการยิงประตบูาสเกตบอล. 
ปรญิญานิพนธ ์กศ.ม. (พลศกึษา), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, 
กรุงเทพฯ. 

รชัเดช เครือทิวา. (2553). ผลการฟังดนตรีควบคูก่บัการฝึกจินตภาพท่ีมีตอ่ความแม่นย าในการยิง
ประตโูทษบาสเกตบอล. ปริญญานิพนธ ์กศ.ม. (พลศกึษา), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

วชชัรนิ  ผดงุรชัดากิจ. (2552). หนงัสือคูมื่อกีฬาบาสเกตบอลไทยส าหรบัส่ือมวลชน. ดษุฎีนิพนธ ์
ปรชัญญาดษุฎีบณฑัิต สาขาวิทยาศาสตรก์ารออกก าลงักายและการกีฬา: คณะ
วิทยาศาสตรก์ารกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา. 

วิวฒัน ์จิตตปาลกลุ. (2548). บาสเกตบอล: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.์ 
ศริริตัน ์หิรญัรตัน.์ (2551). ชีวกลศาสตรก์ารกีฬา = Sport biomechanics. นครปฐม: ส านกัพิมพ์

มหาวิทยาลยัมหิดล. 
ศริวิรรณ สงัขพนัธุ.์ ทกัษะการยิงประต.ู สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตสพุรรณบรุี. Retrieved from 

 



  57 

 

http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html 
สมรรถชยั นอ้ยศริ.ิ (2535). คูมื่อการสอนตามหนงัสือบาสเกตบอลแทนเอกสารประกอบการสอน

รายวิชา พล 113 : บาสเกตบอล. กรุงเทพฯ: ภาควิชาพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร. 

สชุาย วิจิตรบญุยรกัษ.์ (2557). กติกาบาสเกตบอล 2014: สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแหง่ประเทศ
ไทย. 

อรวรีย ์อิงคเตชะ. (2553). ชีวกลศาสตรก์ารกีฬา = Sports biomechanics (พิมพค์รัง้ท่ี 1.. ed.). 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั. 

องัสมุาลี สมบรูณส์ขุ. (2560). การวิเคราะหค์เินมาติคสข์องทา่หมนุตวัเตะในกีฬาเทควนัโด. ปรญิญา
นิพนธ ์วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

 

 

 

http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  59 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก กีฬาบาสเกตบอลและใบบนัทกึขอ้มลูนกักีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  60 

กีฬาบาสเกตบอล 
กตกิาหมวดการแขง่ขนับาสเกตบอล 

1.การแขง่ขนับาสเกตบอล 
บาสเกตบอลเป็นการเล่นโดยทีม 2 ทีม แต่ละทีมมีผูเ้ล่น 5 คน จุดมุ่งหมาย

ของแตล่ะทีม คือการท าคะแนนดา้นห่วงตาขา่ยของฝ่ายตรงขา้ม และปอ้งกนัฝ่ายตรงขา้มไม่ใหท้  า
คะแนน การแขง่ขนัถกูควบคมุโดยกรรมการ เจา้หนา้ท่ีโต๊ะ และ ผูค้วบคมุการแขง่ขนั(ถา้มี) 

2.หว่งตาข่ายฝ่ายตรงขา้ม หรือ หว่งตาข่ายทีมตนเองห่วงตาข่ายท่ีทีมนัน้รุกไปท า
คะแนน คือห่วงตาข่ายฝ่ายตรงขา้ม และห่วงตาข่ายท่ีทีมรบัป้องกันไม่ใหฝ่้ายตรงขา้มท าคะแนน 
คือหว่งตาขา่ยทีมตนเอง 

3.ผูช้นะการแข่งขนัทีมท่ีมีคะแนนมากกว่าเม่ือสิน้สดุการแข่งขนัจะเป็นผูช้นะการ
แขง่ขนั 

 
กตกิาหมวดสนามและอปุกรณ ์

1. สนามแขง่ขนั 
สนามแข่งขนัตอ้งเป็นพืน้เรียบแข็งไม่มีสิ่งกีดขวางโดยมีขนาดยาว 28 เมตร และ

กวา้ง 15 เมตร ซึ่งวดัจากขอบในของเสน้ 
2. แดนหลงั 
แดนหลงัของทีมประกอบดว้ยห่วงตาข่ายของฝ่ายตนเอง ส่วนกระดานหลงัท่ีย่ืน

เขา้มาในสนามแข่งขันและส่วนของสนามแข่งขนัท่ีก าหนดโดยเสน้หลงัท่ีอยู่ดา้นหลังห่วงตาข่าย
ของฝ่ายตนเองมีเสน้ขา้งและเสน้กลาง 

3. แดนหนา้ 
แดนหน้าของทีมประกอบด้วย ห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงข้าม , ส่วนของ

กระดานหลังท่ีย่ืนเขา้มาในสนามแข่งขันและส่วนของสนามแข่งขันท่ีก าหนดโดยเสน้หลังท่ีอยู่
ดา้นหลังห่วงตาข่ายของฝ่ายตรงขา้ม เสน้ขา้งและขอบในของเสน้กลางใกลห้่วงตาข่ายของฝ่าย
ตรงขา้ม 

4. เสน้ 
เสน้ทุกเสน้จะตอ้งตีดว้ยสีขาวหรือสีอ่ืนๆท่ีตดักนักวา้ง 5 เซนติเมตร สามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจน 
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5. เสน้เขตสนาม 
สนามแข่งขนัจะก าหนดดว้ยเสน้เขตสนามประกอบดว้ย เสน้หลัง และเส้น

ขา้ง เสน้ดงักล่าวไม่ใช่ส่วนของสนามแข่งขนัสิ่งท่ีกีดขวางใดๆรวมทัง้ท่ีนั่งของทีมตอ้งอยู่ห่างจาก
สนามแขง่ขนัอยา่งนอ้ย 2 เมตร 

6. เสน้กลางวงกลมกลางและครึง่วงกลมโยนโทษ 
เส้นกลางจะตอ้งตีเส้นขนานกับเส้นหลังจากจุดกึ่งกลางของเส้นข้าง เส้น

กลางจะตอ้งต่อย่ืนออกไปจากเสน้ขา้ง 15 เซนติเมตร ทัง้สองดา้นเสน้กลางเป็นส่วนหนึ่งของแดน
หลงั วงกลมกลางจะตอ้งตีเสน้วงกลมท่ีกึ่งกลางสนามแขง่ขนั และมีรศัมี 1.80 เมตร โดยวดัถึงขอบ
นอกของเสน้รอบวง ถา้จะทาสีในวงกลมกลางจะตอ้งทาเป็นสีเดียวกันกับสีของเขตก าหนดเวลา
ครึ่งวงกลมโยนโทษจะตอ้งตีเสน้ครึ่งวงกลมไว้ในสนามแข่งขนั มีรศัมี 1.80 เมตร โดยวัดถึงขอบ
นอกของเสน้รอบวงซึ่งมีจดุศนูยก์ลางอยูท่ี่กึ่งกลางเสน้โยนโทษ 

7. เสน้โยนโทษ เขตก าหนดเวลา และชอ่งยืนเพ่ือแยง่บอลการโยนโทษ 
เสน้โยนโทษจะตอ้งตีเสน้ขนานกับเสน้หลังของแต่ละขา้งโดยจะตอ้งมีขอบ

นอกไกลท่ีสุดห่างจากขอบในของเส้นหลงั 5.80 เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร จดุกึ่งกลางของ
เสน้โยนโทษ จะตอ้งอยู่บนเสน้สมมติท่ีลากตอ่เช่ือมกนัจากจุดกึ่งกลางของเสน้หลงัทัง้สองขา้งเขต
ก าหนดเวลา จะตอ้งตีเป็นรูปส่ีเหล่ียมมมุฉากอยู่ในสนามแขง่ขนัท่ีก าหนดโดยเสน้หลงัเสน้ท่ีย่ืนตอ่
ของเสน้โยนโทษ และเสน้ท่ีลากมาจากเสน้หลังโดยมีขอบนอกห่างจากจุดกึ่งกลางของเสน้หลัง 
2.45 เมตร และสิน้สุดท่ีขอบนอกของเสน้ท่ีย่ืนต่อของเสน้โยนโทษเสน้ตา่งๆเหล่านี ้ยกเวน้เสน้หลงั 
ถือเป็นสว่นหนึ่งของเขตก าหนดเวลาชอ่งยืนแยง่บอลการโยนโทษตามแนวเขตก าหนดเวลาสงวนไว้
เพ่ือใหผู้เ้ลน่ยืนในระหวา่งการโยนโทษใหท้ าช่องยืน 

8. เขตการยิงประต ู3 คะแนน 
เขตการยิงประต ู3 คะแนนของทีม คือพืน้ท่ีทัง้หมดของสนามแข่งขนั ยกเวน้

พืน้ท่ีใกลห้่วงตาข่ายของฝ่ายตรงขา้มโดยมีเขตก าหนดและรวมถึงเสน้ขนาน 2 เสน้ท่ีตอ่ย่ืนตัง้ฉาก
ออกจากเสน้หลงัโดยมีขอบนอกห่างจากขอบในของเสน้ขา้ง 0.90 เมตร เสน้โคง้ท่ีมีรศัมี 6.75 เมตร 
วดัจากจดุกึ่งกลางห่วงตาข่ายท่ีดิ่งลงมาบนพืน้สนามโดยวดัถึงขอบนอกของเสน้ จุดกึ่งกลางห่วง
ตาข่ายบนพื้นสนามถึงขอบในของจุดกึ่งกลางของเส้นหลังมีระยะ 1,575 เมตร เส้นโค้งต้อง
เช่ือมตอ่กบัเสน้ขนานทัง้สองเสน้ (ตวัเสน้ 3 คะแนน ไมใ่ชส่ว่นของเขตยิงประต ู3 คะแนน) 
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ภาพประกอบ 15 พืน้ท่ียิงประต ู2และ3 คะแนน 
 
ท่ีมา : สุชาย วิจิตรบุญ ยรักษ์ . (2557). กติกาบาสเกตบอล 2014: สมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแหง่ประเทศไทย 
 
รูปแบบของการรุก  

ในการเล่นบาสเกตบอลโดยปกติทั่วไปแบบของการรุกแยกไดเ้ป็น 2 แบบ คือ การรุก
ชา้และการรุกเร็วรูปแบบการรุกชา้ใชใ้นโอกาสท่ีฝ่ายรุกมีรูปรา่งใหญ่และเคล่ือนไหวชา้กว่าและยงั
สามารถใชใ้นโอกาสท่ีใกลจ้ะหมดเวลาการแข่งขนัซึ่งทีมรุกมีคะแนนน า การรุกเร็วใชใ้นโอกาสท่ีผู้
เล่นมีความสามารถเฉพาะตวัดี อีกทัง้ยงัสามารถน าลกูบอลไปแดนหนา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ วิ่งเรว็และ
มีก าลงัดี  

รูปแบบของการรุกชา้ 
การรุกตวัหมนุเดียว เป็นการเล่นท่ีนิยมในปัจจบุนัผูเ้ล่นท่ีเป็นตวัหมนุจะท าหนา้ท่ีบงั

ฝ่ายรุกป้อนลูกฝ่ายเดียวกันใหท้  าประตูและสิ่งส าคัญ คือ การเขา้แย่งลูกบอลหลังจากยิงประต ู
ต าแหน่งผูเ้ล่นหมุนเดียว มี 3 ต าแหน่ง ยืนสูง ยืนต ่า และยืนสงูปานกลาง ต าแหน่งท่ีนิยมเล่นกัน
มากคือการยืนสูงปานกลางซึ่งจะยืนระหว่างเสน้โยนโทษกับแนวห่วงประตดูา้นนอกเสน้ยืนโทษ 
เพราะจดุนีผู้เ้ลน่ตวัหมนุสามารถสง่ลกูใหเ้พ่ือนรว่มทีมและขึน้ยิงประตเูองไดดี้ 
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รูปแบบการรุกโดยตวัหมนุคู ่
การรุกโดยตวัหมุนคู่เหมาะส าหรบัทีมท่ีมีผูเ้ล่นสูงสองคนและมีทกัษะในการหมุนดี

การยืนอาจจะยืนต ่าหรือสูง อีกทัง้ยงัสามารถยืนแบบสูงหนึ่งคนต ่าหนึ่งคนก็ได้แต่โดยปกติจะยืน
คนละขา้งของเสน้ยืนโทษแลว้เคล่ือนท่ีจากเสน้สกดัหลงัไปท่ีเสน้โยนโทษเปล่ียนขา้งเม่ือผูเ้ล่นคน
อ่ืนในทีมมาท าก าบงัใหโ้ดยมีหนา้ท่ีเฉพาะคือพยายามยิงประตใูนบรเิวณเขตประตูและเขา้แย่งลกู
บอลหลงัจากยิงประต ู

รูปแบบการรุกโดยการยืนสงูหนึ่งคนและต ่าหนึ่งคน 
การรุกโดยยืนสูงหนึ่งคนและต ่าหนึ่งคนในบางครัง้จะเรียกรูปแบบการรุกนีว้่า 1-3-1

ต าแหน่งของการยืนผูเ้ล่นหนึ่งคนยืนท่ีเสน้โยนโทษเรียกว่า ยืนสูง อีกคนจะยืนต ่าท่ีเสน้หลงั ผูเ้ล่น
การด์ 1 คน ยืนอยู่หลงัเสน้ 3 คะแนนออกมาจะเป็นคนคุมบอลและผูเ้ล่นหนา้ (ปีก)1,2 ยืนอยู่ท่ี
ดา้นขา้งของสนามในแนวเดียวกบัเสน้โยนโทษ 

การรุกแบบว่ิงสลบัท่ีกนั 
การรุกแบบวิ่งสลับท่ีกันเป็นท่ีนิยมเล่นกันซึ่งไดพ้ัฒนาขึน้โดย บรูซ ดร๊าก (Bruce 

Drake) ขณะนัน้เขาด ารงต าแหน่งหวัหนา้ผูฝึ้กสอนบาสเกตบอลแหง่มหาวิทยาลยัโอกลาโฮมา การ
รุกดว้ยวิธีนีจ้ะตอ้งมีผูเ้ล่นท่ีมีความสูงไล่เล่ียกันโดยสามารถเล่นไดท้กุต าแหน่งซึ่งตอ้งมีทกัษะการ
ครอบครองลกูบอลและวิ่งตดัไดดี้ ลกัษณะรูปแบบการรุกแบบนีจ้ะหนกัไปขา้งใดขา้งหนึ่งก่อนแลว้
จงึเปล่ียนไปรุกดา้นตรงขา้มทนัที 

การรุกเม่ือฝ่ายปอ้งกนัตัง้รบัโซน 
ในการรุกเม่ือฝ่ายป้องกันตัง้รบัโซนผู้เล่นและผูฝึ้กสอนจะต้องท าความเขา้ใจให้ดี 

เพราะสถานการณ์การเล่นและการแข่งขนัย่อมเปล่ียนแปลงไปไดทุ้กขณะซึ่งขึน้อยู่กับวิธีการแก้
เกมของฝ่ายปอ้งกนัท่ีจะพยายามปอ้งกันฝ่ายรุกไม่ใหท้  าประตไูดโ้ดยง่ายฝ่ายรุกมกัจะพบอยู่เสมอ
ว่าฝ่ายป้องกันท่ีมีรูปร่างสูงใหญ่และเขา้แย่งลูกบอลหลังจากการยิงประตูไดดี้มักจะใชว้ิธีการ
ปอ้งกนัแบบตัง้รบัโซน 

หลกัในการรุกเม่ือฝ่ายปอ้งกนัตัง้รบัโซน 
1. เม่ือรูว้่าฝ่ายป้องกันตั้งโซนในการรับ ฝ่ายรุกสามารถเล่นแผนการรุกเม่ือฝ่าย

ปอ้งกนัตัง้โซนในการรบั 
2.ตอ้งรูว้่าการป้องกันการตัง้รบัแบบโซนใชรู้ปแบบการตัง้รบัแบบไหน เช่น 3-1, 1-3-

1, 2-1-2, 2-3, 1-2-2, 2-2-1 
3.มองหาจดุออ่นของฝ่ายปอ้งกนัวา่อยู่ตรงไหน 
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4.วางจดุของผูเ้ลน่ฝ่ายรุกตามรูปแบบของแผนการเลน่ในลกัษณะรูปสามเหล่ียม 
5.ตอ้งเคล่ือนท่ีตลอดเวลา และพยายามสรา้งสถานการณ์ให้ฝ่ายป้องกันสองคน

ปอ้งกนัเราคนเดียว 
6.วิธีการรุกเม่ือฝ่ายรบัตัง้โซนรบั คือ การเลน่เรว็ก่อนท่ีฝ่ายรบัจะลงมาตัง้โซนทนั 
7.พยายามสง่ลกูบอลใหม้ากๆและท าใหฝ่้ายรบัเสียรูปแบบการตัง้โซนรบัใหไ้ด ้
8.ควบคมุจิตใจใหไ้ดเ้ม่ือขึน้ยิงประตูและแน่ใจว่าตอ้งไดค้ะแนนแน่นอนโดยท่ีตอ้งไม่

รีบรอ้นดว่นในการยิงประต ู
รูปแบบการรุกเลน่เรว็ 

การรุกเล่นเร็วเป็นรูปแบบของการรุกท่ีดีประการหนึ่ง เพราะมีบางทีมสามารถท า
คะแนนไดจ้ากการรุกเล่นเร็วไม่ต  ่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนทัง้หมดซึ่งการเล่นจะขึน้อยู่กับจงัหวะ 
โอกาส การรุกเลน่เร็วมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเล่นเรว็ คือ ความเร็ว เป็นสิ่งส  าคญัอนัดบัแรก
และการแย่งลกูบอลหลงัจากการยิงประตขูองฝ่ายรุกแลว้หาโอกาสเล่นเรว็ทนัทีก่อนท่ีฝ่ายรบัจะตัง้
รบัทนั 

ประเภทการแขง่ขนับาสเกตบอล 
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยจะถูกควบคุมโดยสมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแหง่ประเทศไทยในการจดัการแขง่ขนัจะแบง่ประเภทการแขง่ขนัดงันี ้
1.รุน่อายไุมเ่กิน 14 ปี 
2.รุน่อายไุมเ่กิน 16 ปี 
3.รุน่อายไุมเ่กิน 18 ปี 
4.ดวิิชั่น 2 
5.ดวิิชั่น 1 

รายการแขง่ขนับาสเกตบอลทีโอเอเยาวชนและประชาชนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โดยมีการแข่งขนัระดบัภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดงักล่าวเป็นระดบัการแข่งขนั
เพ่ือพฒันาความเป็นเลิศสูก่ารแขง่ขนักีฬาอาชีพ โดยมีระเบียบการแขง่ขนัดงันี ้

ขอ้ 1. ระเบียบนีเ้รียกว่า ระเบียบการแข่งขนับาสเกตบอล ทีโอเอ เยาวชนะและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Basketball TOA U14, U16, U18 & Division 2 Thailand 
championship)ระดบัภมูิภาคและรอบชิง ชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 14 ปี, 16ปี, 18ปี
และดวิิชั่น 2 ประชาชนชาย,หญิง  

ขอ้ 2. ใหย้กเลิกระเบียบการแขง่ขนัและระเบียบอ่ืนใด ท่ีขดัแยง้ระเบียบนี ้
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ขอ้ 3. ระเบียบนีใ้หบ้งัคบัใชต้ัง้แตว่นัประกาศเป็นตน้ไป 
ข้อ 4. ทีมมีสิทธ์ิเข้าแข่งขัน จะต้องเป็นทีมท่ีเป็นสโมสรสมาชิกสมาคมกีฬา

บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยหรือทีม/สโมสรท่ีมีวตัถุประสงคส์นับสนุนกีฬาบาสเกตบอล ส่งใน
นามทีมสโมสร หา้งรา้น บริษัท สถาบนัการศึกษาองคก์รของรฐั อบต อบจ ส านกังานเขต เอกชน 
เทศบาล อ าเภอ จงัหวดั ฯลฯ 

ขอ้ 5.การแบง่จงัหวดัในภมูิภาค 
คณะกรรมการจัดการแข่งขนัจดัใหมี้การแข่งขนัในภูมิภาค 8 โซน โดยมีจังหวัดในเขต

พืน้ท่ีตา่งๆ ดงันี ้
1. ภาคกลาง แบง่พืน้ท่ีการแขง่ขนัออกเป็น 2 โซน 

1.1. ภาคกลาง 1 มี 13 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ, 
ปทมุธานี, อยธุยา, นครนายก, สระแกว้, ปราจีนบรุี, ฉะเชิงเทรา, ชลบรุี, ระยอง, จนัทบรุี, ตราด 

1.2. ภ าคกลาง 2 มี  12 จังหวัด  คือ  ประจวบคีรีขันธ์ , เพชรบุรี , ราชบุรี , 
กาญจนบรุี, สพุรรณบรุี, อา่งทอง, ลพบรุี, สระบรุี, สิงหบ์รุี, นครปฐม, สมทุรสาคร, สมทุรสงคราม 

2. ภาคเหนือ แบง่พืน้ท่ีการแขง่ขนัออกเป็น 2 โซน 
2.1. ภาคเหนือตอนบน มี 8 จงัหวดั คือ แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, 

แพร,่ นา่น, พะเยา, เชียงราย 
2.2. ภาคเหนือตอนล่าง มี 10 จงัหวดั คือ นครสวรรค,์ พิจิตร, พิษณุโลก, สโุขทยั, 

ก าแพงเพชร, ตาก, อตุรดติถ,์ เพชรบรูณ,์ ชยันาท, อทุยัธานี 
3. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แบง่พืน้ท่ีการแขง่ขนัออกเป็น 2 โซน 

3.1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มี 10 จังหวัด คือ เลย, หนองบัวล าภู, 
อดุรธานี, หนองคาย, บงึกาฬ, กาฬสินธุ,์ สกลนคร, ขอนแก่น, รอ้ยเอ็ด, มหาสารคาม 

3.2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง มี 10 จงัหวดั คือ นครราชสีมา, บุรีรมัย,์ 
สรุนิทร,์ ศรีสะเกษ, อบุลราชธานี, ยโสธร, อ านาจเจรญิ, นครพนม, ชยัภมูิ, มกุดาหาร 

4, ภาคใต ้แบง่พืน้ท่ีการแขง่ขนัออกเป็น 2 โซน 
4.1. ภ าค ใต้ตอนบน  มี  7 จั งห วัด  คื อ  ชุม พ ร , ระนอง , สุ ราษ ฎ ร์ธา นี , 

นครศรีธรรมราช, ภเูก็ต, พงังา, กระบี่ 
4.2. ภาคใตต้อนล่าง มี 7 จงัหวดั คือ นราธิวาส, ยะลา, ปัตตานี, สงขลา, พทัลงุ, 

ตรงั, สตลู 
 



  66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข การผา่นจริยธรรม เครื่องมือท่ีใชใ้นงานวิจยัและการด าเนินการวิจยั 
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หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย  
(Informed Consent Form) 

 
วนัท่ี 
……………….….……… 

 
ข้าพเจ้า……………………………..….อายุ……….…ปี อยู่บ้านเลขท่ี………….

ถนน………...................................หมู่ท่ี……........…….แขวง/ต าบล………......................…..... 
เขต/อ าเภอ…......…….....……....จงัหวดั...................................โทรศพัท.์.................................. 

ขอท าหนงัสือนีใ้หไ้วต้อ่หวัหนา้โครงการวิจยัเพ่ือเป็นหลกัฐานแสดงวา่ 
ขอ้ 1 . ขา้พเจา้ ไดร้บัทราบโครงการวิจยัของ วิรุฒ เหลืองเพชรงาม 
เรื่อง....การศึกษาตวัแปรทางคิเนเมติกส ์คิเนติกสแ์ละความแม่นย าของการยิงลูก

บาสเกตบอลระยะ 3 คะแนน....... 
ขอ้ 2.  ข้าพเจา้ ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้ดว้ยความสมัครใจ โดยมิไดมี้การ

บงัคบัขูเ่ข็ญ หลอกลวงแตป่ระการใด และจะใหค้วามรว่มมือในการวิจยัทกุประการ 
ขอ้ 3. ขา้พเจา้ ไดร้บัการอธิบายจากผูว้ิจยัเก่ียวกบัวตัถปุระสงคข์องการวิจยั วิธีการ

วิจยั ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยอาการหรืออนัตรายท่ีอาจเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางป้องกัน และ
แกไ้ข หากเกิดอนัตราย คา่ตอบแทนท่ีจะไดร้บั คา่ใชจ้า่ยท่ีขา้พเจา้จะตอ้งรบัผิดชอบจา่ยเอง โดยได้
อ่านขอ้ความท่ีมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัโดยตลอด อีกทัง้ยงัไดร้บั
ค าอธิบายและตอบขอ้สงสยัจากหวัหนา้โครงการวิจยัเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ และตกลงรบัผิดชอบตาม
ค ารบัรองในขอ้ 5 ทกุประการ  

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ ไดร้บัการรบัรองจากผูว้ิจัยว่าจะเก็บขอ้มูลส่วนตัวของขา้พ เจ้าเป็น
ความลบั จะเปิดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยั เทา่นัน้ 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ ไดร้บัทราบจากผูว้ิจยัแลว้ว่า หากมีอนัตรายใด ๆ อันเกิดขึน้จากการ
วิจัยดังกล่าว ขา้พเจา้จะไดร้บัการรกัษาพยาบาลจากคณะผูว้ิจยั โดยไม่คิดค่าใชจ้่ายและจะไดร้บั
คา่ชดเชยรายไดท่ี้สูญเสียไปในระหว่างการ รกัษาพยาบาล ดงักล่าวตลอดจนมีสิทธ์ิไดร้บัคา่ทดแทน
ความพิการท่ีอาจเกิดขึน้จากการวิจยัตามสมควร 

ขอ 6. ขา้พเจา้ ไดร้บัทราบแลว้ว่าขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยันี ้
และการบอกเลิกการรว่มโครงการวิจยัจะไม่มีผลกระทบตอ่การดแูลรกัษาโรคท่ีขา้พเจา้จะพึงไดร้บั
ตอ่ไป 



  69 

ขอ 7. หากขา้พเจา้มีขอ้ขอ้งใจเก่ียวกบัขัน้ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลขา้งเคียง
ท่ีไม่พึงประสงคจ์ากการวิจยั สามารถติดต่อกับ วิรุฒ เหลืองเพชรงาม (เอ) เบอร ์088-447-6487 
ท่ีอยู่ 116/198 คอนโดลุมพินี ซ.รามค าแหง 43/1  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310 

ขอ้ 8. หากขา้พเจา้ ไดร้บัการปฏิบตัิไม่ตรงตามท่ีระบไุวใ้นเอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการ
วิจัย ข้าพเจ้าจะสามารถติดต่อกับประธานคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับการพิจารณา
โครงการวิจยัท่ีท าในมนษุยห์รือผูแ้ทน ไดท่ี้สถาบนัยทุธศาสตรท์างปัญญาและวิจยั มหาวิทยาลยั
ศรนีครนิทรวิโรฒ  โทรศพัท ์02-649-5000 ตอ่ 11015-11018 

นายวิรุฒ  เหลืองเพชรงาม 
 
ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความตามหนงัสือนีโ้ดยตลอดแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งตามเจตนา

ของขา้พเจา้ จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัพรอ้มกบัหวัหนา้โครงการวิจยัและตอ่หนา้พยาน 
 

ลงช่ือ …………………………………...         ลงช่ือ …………………………………… 
     (………………………………….....)              (……………………………….......) 
          ผูย้ินยอม / ผูแ้ทนโดยชอบธรรม           ผูใ้หข้อ้มลูและขอความยินยอม/หวัหนา้โครงการวิจยั 
         
ลงช่ือ ……………………………………พยาน       ลงช่ือ …………....…………………พยาน 
         (…………......……………………)          (……………………………...) 

 
ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผูท่ี้อ่านขอ้ความทัง้หมดแทนผูเ้ขา้ร่วม

การวิจยัคือ................................................................................... ........................................
จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นพยาน 

 
ลงช่ือ …………………………………พยาน 

(……………………………….) 
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หมายเหต ุ
1. ในกรณีผู้ให้ความยินยอมมีอายุไม่ครบ 18  ปีบริบูรณ์ จะต้องมีผู้ปกครองตาม

กฎหมายเป็นผูใ้ห้ความยินยอมดว้ย หรือ ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถแสดงความยินยอมไดด้ว้ยตนเอง
จะตอ้งมีผูมี้อ  านาจท าการแทน เป็นผูใ้หค้วามยินยอม 

2. กรณีผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัย ไม่สามารถอ่านหนังสือได้ ให้ผู้วิจัยอ่านข้อความใน
หนงัสือใหค้วามยินยอมนีใ้หแ้ก่ผูย้ินยอมตนใหท้ าวิจยัฟังจนเขา้ใจแลว้ และใหผู้ย้ินยอมตนใหท้ า
วิจยัลงนาม หรือพิมพล์ายนิว้หวัแมมื่อรบัทราบ ในการใหค้วามยินยอมดงักลา่วดว้ย 
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย 
(Informed Consent Form) 

(ในกรณีทีไ่ม่มีเอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแยกอีกฉบับ) 
 

ค ำแนะน ำในกำรจัดเตรียมหนังสือแสดงเจตนำยินยอมฯเอกสารฉบบันีใ้ชเ้ฉพาะเมื่อท่านไม่มี
เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้ร่วมการวิจัยแยกอีกฉบบั (เป็นฉบับรวมเอกสำรชีแ้จงฯ และหนังสือแสดง
เจตนำยินยอมฯ) (กรุณาตดัขอ้ความสว่นนีอ้อกจากเอกสารชีแ้จงฯ ฉบบัทีท่า่นเตรียม) 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัจริยธรรมการวิจัยในคน กรุณาใชแ้บบฟอร์มนีเ้พื่อจัดเตรียมหนงัสือแสดง
เจตนายนิยอมฯ  โดยปรบัขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบัโครงการวจิยัของทา่นดงันี ้

1. อักษรตัวหนำ เป็นขอ้ความบงัคบัทีจ่ะตอ้งมีระบใุนเอกสารชีแ้จงฯ  
2. อักษรตัวปกติ  อาจตดัออกไดห้ากไม่เกีย่วขอ้งกบัโครงการวจิยัของทา่น 
3. อักษรตัวเอน เป็นค าแนะน าในการกรอกขอ้มูล ขอใหต้ดัขอ้ความนัน้ออกเมือ่ใสข่อ้มูล

ของทา่นแลว้ในหนงัสอืแสดงเจตนายนิยอมฯ ฉบบัทีท่า่นเตรียม 
 

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่ท่านอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้า
โครงการวิจัยหรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีก้ลับไป
อ่านที่บ้านเพื่อปรึกษา หารือกับญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท (แพทยป์ระจ าตัวของท่าน หรือ
แพทยท่์านอื่น) เพือ่ช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย 
 
    วันที.่.................เดอืน..........................พ.ศ................. 
ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ......................ปี 
อาศัยอยู่บ้านเลขที.่..................ถนน...............................แขวง/ต าบล.................................. 
เขต/อ าเภอ........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์................................ 
โทรศัพท.์............................................... 

ขอแสดงความเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเร่ือง การศึกษาตวัแปรทางคิเน
เมตกิส ์คเินตกิสแ์ละความแมน่ย าของการยิงลกูบาสเกตบอลระยะ 3 คะแนน..... 

ช่ือผูว้ิจยั/หวัหนา้โครงการวิจยั นายวิรุฒ  เหลืองเพชรงาม 
สถานทีว่ิจัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี จงัหวดันครราชสีมา 
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สถานที่ท างานและหมายเลขโทรศัพทข์องหัวหน้าโครงการวิจัยที่ต่อได้ท้ังในและ
นอกเวลาราชการกลุ่มวิจยัและพัฒนา ส านกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา กรมพลศึกษาโทรศพัท ์088-
447-6487 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไมมี่ 
ระยะเวลาในการวิจัย1 ปี. 
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้เพือ่ เพ่ือศกึษาตวัแปรทางคเินเมติกส ์ไดแ้ก่ มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มมุขอ้
หวัไหล ่มมุขอ้สะโพก มมุขอ้เขา่ มมุขอ้เทา้ และมมุในการยิงประต ูตวัแปรทางคเินตกิส ์ไดแ้ก่ พลงั
การกระโดดยิงประตรูะยะ 3 คะแนนของกีฬาบาสเกตบอลและหาความสมัพนัธร์ะหว่างพลงัในการ
กระโดดกบัมมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนนของนกักีฬาบาสเกตบอลสมคัรเลน่และอาชีพ 
ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัยทราบถึงตวัแปรทางคเินเมตกิส ์ คเินตกิส ์และ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งพลงัในการกระโดดกบัมมุในการยิงประตรูะยะ 3 คะแนนของนกักีฬา
บาสเกตบอลสมคัรเลน่และอาชีพ 

ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ เป็นนกักีฬาบาสเกตบอลท่ีผ่านเกณฑใ์น
การคดัเลือกของผูว้ิจยั จะมีผูเ้ขา้รว่มการวิจยันีท้ัง้สิน้ประมาณ  12 คน หากท่านตดัสินใจเขา้ร่วม
การวิจยัแลว้ จะมีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนีคื้อ 

ขอใหร้ะบใุหบ้คุคลทั่วไปอ่านเขา้ใจไดง้่ายตามล าดบักระบวนการวิจยั เชน่ ตอ้งมีการ
อบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกลา้มเนือ้ และตอ้งปฏิบตัิอย่างเต็มท่ีทุกครัง้เสมือนอยู่ในสนามแข่งขัน
จรงิ เป็นตน้ 

อาจจะตอ้งมีการติดจดุบอกต าแหน่งท่ีบรเิวณผิวหนงัตรงขอ้ตอ่ เพ่ือเป็นจดุอา้งอิงใน
การวิเคราะหก์ารเคล่ือนไหว 

รวมระยะเวลาท่ีท่านตอ้งรว่มอยู่ในโครงการวิจยั จ  านวนครัง้ท่ีจะนดัหมาย เวลาท่ีใช้
ในการนดัหมายแตล่ะครัง้ 
ความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้เมื่อเข้าร่วมการวิจัย อาจเกิดอบุตัเิหตจุากความหนกัในการป่ัน
จกัรยานหากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี ้จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าทีก่ารปฏิบัตงิาน
ใดๆของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต
แต่อย่างใดหากมีข้อข้องใจทีจ่ะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่
ไม่พงึประสงคจ์ากการวิจัย ท่านสามารถตดิต่อ นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม (เอ) เบอรโ์ทรศพัท ์
088-447-6487 



  73 

ท่านจะไดร้บัการช่วยเหลือหรือดแูลรกัษาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการวิจยั
ตามมาตรฐานของการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้โดยนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  โดยผู้รับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาคือ ผูว้ิจยั 

ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รับจากการวิจัย  สามารถน าผลไปพัฒนาเทคนิคในการป่ัน
จกัรยานประเภทถนนได ้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิครวมถึงพฒันาสมรรถภาพทางกายของ
นกักีฬาไดอี้กดว้ย 

คา่ตอบแทนท่ีผูเ้ขา้รว่มการวิจยัจะไดร้บั คา่ตอบแทนคนละ 500 บาท ทางผูว้ิจยัจะจดัรถ
ในการเดนิทางเก็บตวัอยา่งให ้รวมถึงอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมท้ังด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้ ผู้วิจัยจะแจ้งให้
ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง 

ขอ้มูลส่วนตวัของขา้พเจา้จะถูกเก็บรกัษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นรายบุคคล
แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุขอ้มูลรายบุคคลได้ขอ้มูลของ
ผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเขา้มาตรวจสอบได ้เช่น ผูใ้หทุ้นวิจัย 
สถาบนั หรือองคก์รของรฐัท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน เป็น
ตน้ 

ขา้พเจา้มีสิทธ์ิถอนตวัออกจากโครงการวิจยัเม่ือใดก็ได ้โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
และการไม่เขา้รว่มการวิจยัหรือถอนตวัออกจากโครงการวิจยันีจ้ะไม่มีผลกระทบตอ่การบริการและ
การรกัษาท่ีสมควรจะไดร้บัตามมาตรฐานแตป่ระการใด 
หมายเหตุ ส าหรับโครงการวิจัยทาง non-medical Science ให้ใช้ข้อความว่า 

ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนีจ้ะไม่มีผลกระทบ
ต่อหน้าที่การปฏิบัติงานใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การ
ประเมินผลการเรียนของนิสิตท่านมีสิทธิ์ที่จะไม่เข้าร่วมการวิจัยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง
เหตุผล 

หากขา้พเจา้ไดร้บัการปฏิบตัิท่ีไม่ตรงตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นเอกสารชีแ้จงนี ้ขา้พเจา้สามารถ
แจง้ใหป้ระธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนทราบไดท่ี้ ส านกังานคณะกรรมการจรยิธรรม
การวิจยัในมนษุย ์     สถาบนัยทุธศาสตร ์ตกึศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บวัศรี ชัน้ 20 โทร (02) 649-
5000 ตอ่ 11015-11018 โทรสาร: (02) 259-1822  

ขา้พเจา้ไดท้ราบถึงสิทธิท่ีขา้พเจา้จะไดร้บัขอ้มูลเพิ่มเติมทัง้ทางดา้นประโยชน ์และโทษ
จากการเข้าร่วมการวิจัย และสามารถถอนตัวหรืองดเข้าร่วมการวิจัยได้ทุกเม่ือ โดยจะไม่มี
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ผลกระทบตอ่การบริการ และการรกัษาพยาบาลท่ีขา้พเจา้จะไดร้บัตอ่ไปในอนาคตและยินยอมให้
ผูว้ิจยัใชข้อ้มลูสว่นตวัของขา้พเจา้ท่ีไดร้บัจากการวิจยัแตจ่ะไมเ่ผยแพรต่อ่สาธารณะเป็นรายบคุคล
โดยจะน าเสนอเป็นขอ้มลูโดยรวมจากการวิจยัเทา่นัน้ 

 
ขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้มูลของโครงการขา้งตน้ ตลอดจนขอ้ดี ข้อเสียท่ีจะไดร้บัจากการ

เขา้รว่มโครงการในครัง้นี ้และขา้พเจา้ยินยอมท่ีจะเขา้รว่มในโครงการดงักลา่ว จงึลงมือช่ือไว ้
 

 ลงชื่อ........................................................ผู้เข้าร่วมการวิจัย/ผู้แทนโดยชอบธรรม 

       (..................................................................) 
  วันที.่................................................................. 
 
           ลงชื่อ............................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยนิยอม/หัวหน้าโครงการ 
   (............................................................) 
           วันที.่............................................................ 
ในกรณีผู้เข้าร่วมการวิจัยอ่านหนังสือไม่ออก ผู้ทีอ่่านข้อความท้ังหมดแทนผู้เข้าร่วมการ
วิจัย คือ
........................................................................................................................................ 

 
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ...........................................................พยาน 

                    (...........................................................) 
                                               วันที.่........................................................... 
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หมำยเหตุ(ลบขอ้ความสว่นนีอ้อกจากเอกสารชีแ้จงฯ ทีท่า่นเตรียม เมือ่ทา่นไดร้บัทราบและปฏิบตัิ
ตามแลว้) 

1. หากผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้เยาว์  (อายุต  ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์) เอกสารชีแ้จงนี ้ท  าให้
ผูป้กครอง/ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูอ้่าน  โดยเปล่ียนสรรพนาม “ท่าน” เป็น “เด็กในปกครองของ
ทา่น” ตามต าแหนง่ท่ีเหมาะสม 

2. หากผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัมีอายุระหว่าง  7-18 ปี ควรมีหนงัสือแสดงเจตนายินยอมแยก
ส าหรบัเด็ก (assent form) เพิ่มเติมจากหนงัสือแสดงเจตนายินยอมส าหรบัผูป้กครอง/ผูแ้ทนโดย
ชอบธรรม (consent form) 
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เอกสารชีแ้จงผู้เข้าร่วมการวิจัย 
(Participant Information Sheet) 

 
ค ำแนะน ำในกำรจัดเตรียมเอกสำรชีแ้จงฯ (กรุณาตดัขอ้ความส่วนนีอ้อกจากเอกสารชีแ้จงฯ 
ฉบบัทีท่า่นเตรียม) 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน กรุณาใช้แบบฟอรม์นีเ้พ่ือจัดเตรียม
เอกสารชีแ้จงฯ  โดยปรบัขอ้ความใหส้อดคลอ้งกบัโครงการวิจยัของทา่นดงันี ้

4. อักษรตัวหนา เป็นขอ้ความบงัคบัท่ีจะตอ้งมีระบใุนเอกสารชีแ้จงฯ  
5. อักษรตัวปกต ิ อาจตดัออกไดห้ากไมเ่ก่ียวขอ้งกบัโครงการวิจยัของทา่น 
6. อักษรตัวเอน เป็นค าแนะน าในการกรอกขอ้มูล ขอให้ตัดข้อความนั้นออกเม่ือใส่

ขอ้มลูของทา่นแลว้ในเอกสารชีแ้จงฯ ฉบบัท่ีทา่นเตรียม 
 
ในเอกสารนี ้อาจมีข้อความท่ีท่านอ่านแล้วยังไม่ เข้าใจ โปรดสอบถามหัวหน้า

โครงการวิจยัหรือผูแ้ทนใหช้ว่ยอธิบายจนกวา่จะเขา้ใจดี ทา่นอาจจะขอเอกสารนีก้ลบัไปอา่นท่ีบา้น
เพ่ือปรกึษา หารือกบัญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนสนิท แพทยป์ระจ าตวัของท่าน หรือแพทยท์่านอ่ืน เพ่ือช่วย
ในการตดัสินใจเขา้รว่มการวิจยั 
ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ คิเนติกส ์และความแม่นย าของการยิงลูก
บาสเกตบอลระยะ 3 คะแนน 
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม.. 
สถานที่วิจัย หอ้งชีวกลศาสตรก์ารกีฬา สถานสุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จงัหวดันครราชสีมา 
สถานที่ท างานและหมายเลขโทรศัพทข์องหัวหน้าโครงการวิจัยทีต่่อได้ท้ังในและนอกเวลา
ราชการสถานท่ีท างาน กลุ่มวิจยัและพฒันา ส านกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา กรมพลศกึษา 154 ถ.
พระราม1 
เขต ปทมุวนั กรุงเทพ 10330เบอรโ์ทรศพัท ์088-447-6487 
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไมมี่ 
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี 
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้เพือ่ 

เพ่ือศกึษาตวัแปรทางคิเนเมติกส ์ไดแ้ก่ มมุขอ้มือ มมุขอ้ศอก มมุขอ้หวัไหล่ มมุขอ้สะโพก
มมุขอ้เข่า มุมขอ้เทา้ และมุมในการยิงประต ูตวัแปรทางคิเนติกส ์ไดแ้ก่ พลงัการกระโดดยิงประตู
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ระยะ 3 คะแนนของกีฬาบาสเกตบอลและหาความสมัพันธร์ะหว่างพลงัในการกระโดดกับมุมใน
การยิงประตรูะยะ 3 คะแนนของนกักีฬาบาสเกตบอลสมคัรเลน่และอาชีพ 
ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย น าไปช่วยในการพฒันาเทคนิคในการยิงประตรูะยะ 3
คะแนนใหมี้ทกัษะการยิงประตท่ีูถูกตอ้งและส่งผลถึงความแม่นย า ส าหรบัผูท่ี้สนใจออกก าลงักาย
ในกีฬาบาสเกตบอลรวมถึงทีมกีฬาและสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเพ่ือเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทกัษะการยิงประตใูหมี้ความสมบรูณแ์บบมากท่ีสดุ 
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ คณุไดร้บัการคดัเลือกผ่านเกณฑท่ี์ทางผูว้ิจยัไดท้  า
การก าหนด 
จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนีท้ั้งสิน้ประมาณ 12 คน 

หากทา่นตดัสินใจเขา้รว่มการวิจยัแลว้ จะมีขัน้ตอนการวิจยัดงัตอ่ไปนีคื้อ 
ขอใหร้ะบใุหบ้คุคลทั่วไปอ่านเขา้ใจไดง้่ายตามล าดบักระบวนการวิจยั เชน่ ตอ้งมีการ

อบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกลา้มเนือ้ และตอ้งปฏิบตัิอย่างเต็มท่ีทุกครัง้เสมือนอยู่ในสนามแข่งขัน
จรงิ เป็นตน้ 

อาจจะตอ้งมีการติดจดุบอกต าแหน่งท่ีบรเิวณผิวหนงัตรงขอ้ตอ่ เพ่ือเป็นจดุอา้งอิงใน
การวิเคราะหก์ารเคล่ือนไหว 

รวมระยะเวลาท่ีท่านตอ้งรว่มอยู่ในโครงการวิจยั จ  านวนครัง้ท่ีจะนดัหมาย เวลาท่ีใช้
ในการนดัหมายแตล่ะครัง้ 

ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้เม่ือเขา้รว่มการวิจยั อาจเกิดอบุตัิเหตจุากความหนกัในการยิง
ประตรูะยะ 3 คะแนน 

 
หากท่านไม่เขา้รว่มในโครงการวิจยันี ้จะไม่มีผลกระทบตอ่หนา้ท่ีการปฏิบตังิานใดๆ ของ

ทา่น หรือสง่ผลกระทบตอ่การเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิตแตอ่ยา่งใด 
หากมีข้อข้องใจท่ีจะสอบถามเก่ียวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงท่ีไม่พึง

ประสงคจ์ากการวิจยั ท่านสามารถติดตอ่ นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม (เอ) เบอรโ์ทรศพัท ์088-447-
6487 

ท่านจะไดร้บัการช่วยเหลือหรือดแูลรกัษาการบาดเจ็บ/เจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการวิจยั
ตามมาตรฐานของการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้โดยนักวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  โดยผู้รับผิดชอบ
คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาคือ ผูว้ิจยั  
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ประโยชนท่ี์คิดว่าจะไดร้บัจากการวิจัย  สามารถน าผลไปพัฒนาเทคนิคในการยิง
ประตรูะยะ 3 คะแนนได ้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิครวมถึงพฒันาสมรรถภาพทางกายของ
นกักีฬาไดอี้กดว้ย 

ค่าตอบแทนท่ีผูเ้ขา้ร่วมการวิจยัจะไดร้บั ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ทางผูว้ิจยัจะ
จดัรถในการเดนิทางเก็บตวัอย่างให ้รวมถึงอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม 

ประโยชนท่ี์คิดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั สามารถน าผลไปพฒันาเทคนิคของนักกีฬา
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของทกัษะการยิงประตใูหส้มบรูณแ์บบมากขึน้ 

 
ค่าใช้จ่ายทีผู้่เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเอง ไมมี่ 
หากมีข้อมูลเพิ่มเติมท้ังด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยนี้  ผู้วิจัย

จะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง 
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

เป็นรายบุคคล แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุข้อมูล
รายบุคคลได้  ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามา
ตรวจสอบได้ เช่น ผู้ให้ทุนวิจัย สถาบัน หรือองคก์รของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ  รวมถึง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็นต้น 

ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี ้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อการบริการและการรักษาทีส่มควรจะได้รับตามมาตรฐานแต่ประการใด 
หมายเหต ุส าหรบัโครงการวิจยัทาง non-medical Science ใหใ้ชข้อ้ความวา่ 

ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี ้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อหน้าทีก่ารปฏิบัตงิานใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน 
การประเมินผลการเรียนของนิสิต  ท่านมีสิทธิ์ทีจ่ะไม่เข้าร่วมการวิจัยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง
เหตุผล  

หากท่านได้รับการปฏิบัติที่ไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้จงนี้ ท่านสามารถ
แจ้งให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบได้ที ่ส านักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์สถาบันยุทธศาสตร ์ตึกศาสตราจารย ์ดร.สาโรช บัวศรี ช้ัน 20 
โทร (02) 649-5000 ต่อ 11015-11018  โทรสาร: (02) 259-1822  
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    ลงชื่อ.............................................. ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 

         (......................................................) 
วันที.่...................................................... 

 
หมำยเหตุ (ลบขอ้ความสว่นนีอ้อกจากเอกสารชีแ้จงฯ ทีท่า่นเตรียม เมือ่ทา่นไดร้บัทราบและปฏิบตัิ
ตามแลว้)   

1. หากผู้เข้าร่วมวิจัยเป็นผู้เยาว์  (อายุต  ่ากว่า 18 ปี บริบูรณ์)  เอกสารชีแ้จงนีท้  าให้
ผูป้กครอง/ผูแ้ทนโดยชอบธรรมเป็นผูอ้่าน  โดยเปล่ียนสรรพนาม “ท่าน” เป็น “เด็กในปกครองของ
ทา่น” ตามต าแหนง่ท่ีเหมาะสม 

2. ท่านสามารถเตรียมเอกสารหมายเลข 3ก และ 3ข แยกจากกนั โดยผูเ้ขา้ร่วมการวิจยั
ลงนามทา้ยหนงัสือทั้ง2 ฉบบั หรือ ท่านอาจเตรียมแบบเอกสารหมายเลข 4 คือมีขอ้ความรวมกัน
ทัง้เอกสารชีแ้จงผูเ้ขา้รว่มการวิจยัและหนงัสือแสดงเจตนายินยอมซึ่งผูเ้ขา้รว่มการวิจยัลงนามทา้ย
หนงัสือท่ีเดียว 
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ภาคผนวก ค ใบบนัทกึขอ้มลูนกักีฬา 
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ช่ือ-นามสกลุ..........................................................................ช่ือเลน่......................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด..................................................................................อาย.ุ..............ปี 
เป็นนกักีฬาสงักดั...................................................................................................... 
น า้หนกั...................................... กิโลกรมั .สว่นสงู..................................... เซนตเิมตร 
 
ประวตัอิาการบาดเจ็บ (ใน 6 เดือนท่ีผา่นมา) 
ไมมี่  มี  โปรดระบ.ุ......................................... 
 
แขนขา้งท่ีถนดัในการยิงประตบูาสเกตบอล 
ขา้งซา้ย  ขา้งขวา 
 
ประสบการณใ์นการแขง่ขนับาสเกตบอลในประเทศและตา่งประเทศ 

1)……………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………...………. 
3)………………………………………………………………………………........... 
4)……………………………………………………………………………………… 
5)……………………………………………………………………………………… 
6)……………………………………………………………………………………… 

 
ปัญหาและอปุสรรคในการยิงประตบูาสเกตบอล ระยะ 3 คะแนน 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



  82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง ใบบนัทกึขอ้มลูการยิงประตขูองนกักีฬา 
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ช่ือ-นามสกลุ..........................................................................ช่ือเลน่......................... 
วนั/เดือน/ปีเกิด..................................................................................อาย.ุ..............ปี 
เป็นนกักีฬาสงักดั...................................................................................................... 
น า้หนกั....................................... กิโลกรมั สว่นสงู......................................เซนตเิมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวน/ครัง้ ลกูท่ีลงหว่ง ลกูท่ีไมล่งหว่ง 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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ภาคผนวก จ เครื่องมือท่ีใชใ้นการด าเนินงานวิจยัและการด าเนินการวิจยั 
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ภาพประกอบ 16 กลอ้งบนัทึกภาพเคล่ือนไหว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 17 เครื่องคอมพิวเตอรพ์รอ้มโปรแกรมการวิเคราะหก์ารเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ 
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ภาพประกอบ 18 การเก็บขอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 19 Marker 
 
ท่ีมา: องัสุมาลี สมบูรณส์ขุ. (2560). การวิเคราะหค์ิเนมาติคสข์องท่าหมนุตวัเตะในกีฬา

เทควนัโด. ปริญญานิพนธ ์วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย), บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 
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ภาพประกอบ 20 T-shape ไม ้Calibration 
 
ท่ีมา: องัสุมาลี สมบูรณส์ขุ. (2560). การวิเคราะหค์ิเนมาติคสข์องท่าหมนุตวัเตะในกีฬา

เทควนัโด. ปริญญานิพนธ ์วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย), บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 21 ภาพการเก็บขอ้มลู 
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ภาพประกอบ 22 การตดิมารต์เกอรจ์ดุบอกต าแหนง่ของรา่งกาย 
 
ท่ีมา: องัสุมาลี สมบูรณส์ขุ. (2560). การวิเคราะหค์ิเนมาติคสข์องท่าหมนุตวัเตะในกีฬา

เทควนัโด. ปริญญานิพนธ ์วท.ม. (วิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก าลงักาย), บณัฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ 

 



 

ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล วิรุฒ  เหลืองเพชรงาม 
วัน เดอืน ปี เกิด 10 มีนาคม 2535 
สถานทีเ่กิด นครศรีธรรมราช 
วุฒกิารศึกษา 2557 วิทยาศาสตรบณัฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  

สถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตชมุพร  
2562 วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตรก์ารกีฬา  
และการออกก าลงักาย มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 116/198 คอนโดลมุพินีบดินทรเ์ดชา ซอยรามค าแหง 43/1  
ถนนรามค าแหง แขวงพลบัพลา เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร  
รหสัไปรษณีย ์10310   
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