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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.

Keyword : Jumping power distance angle three point shot.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
กีฬาบาสเกตบอลเป็ นกีฬาที่นิยมในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็ นกีฬาประเภททีมที่มี
ผู้เล่ น ในสนามฝ่ ายละ 5 คน แข่ง ขัน ในพื ้น ที่ ท่ี จ ากัด ตามกติ ก า นัก กี ฬ าจึ ง ต้อ งใช้ทัก ษะการ
เคลื่อนไหวเทคนิค แทคติค รูปแบบวิธีการเล่นอย่างรวดเร็วทัง้ การรับและการรุกเพื่อทาคะแนนด้วย
ความแม่นยา นักกีฬาจะต้องมีสมรรถนะสูงทัง้ เรื่องทักษะ เทคนิคและสมรรถภาพทางกายรวมทัง้
เรื่องของสภาพจิตใจเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความเป็ นเลิศและอาชีพ ดังนัน้ จึงจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
หลายๆด้านทัง้ เทคนิค แทคติค รู ปแบบวิธีการเล่นรวมไปถึงการนาวิทยาศาสตร์การกี ฬ าเข้ามา
พัฒนาสมรรถภาพทางกายซึ่งเป็ นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาสูป่ ระสิทธิภาพของการยิงประตู
การทาคะแนนในกีฬาบาสเกตบอลมีระยะพืน้ ที่ในการทาคะแนน 2 คะแนน และ 3 คะแนน ซึ่ง
การทาคะแนนระยะ 2 คะแนน เป็ นการทาคะแนนระยะใกล้และหวังผลได้มากที่สดุ โดยเป็ นพืน้ ที่
ป้องกันง่ายไม่ให้ค่ตู ่อสูท้ าคะแนนได้ อีกทัง้ ยังเป็ นพืน้ ที่เสี่ยงต่อการปะทะในขณะจะเข้าทาประตู
โดยการเลย์อพั และเป็ นพืน้ ที่ป้องกันไม่ให้ค่ตู ่อสูย้ ิงประตูได้ง่ายซึ่งยังเป็ นพืน้ ที่เสี่ยงต่อการเล่นที่
รุนแรงก่อให้เกิดการบาดเจ็บของนักกี ฬาและในช่วงท้ายเกมส์ของการแข่งขันเมื่อทีมที่มีคะแนน
ตาม ผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาจะใช้กลยุทธ์ในการเล่นเพื่อให้เกิดชัยชนะไม่วา่ จะเป็ นการยิงประตูของผู้
เล่นในตาแหน่งต่างๆโดยที่ผฝู้ ึ กสอนวางรู ปแบบในการรุกให้กบั นักกีฬาให้เกิดความได้เปรี ยบของ
การเข้าทาคะแนน ในการยิงประตูเมื่อผูเ้ ล่นกระทาฟาล์วในขณะที่มีการยิงประตูจะทาการยิงประตู
เพิ่มโดยการยิงประตูโทษทาให้ในการยิงประตูแต่ละครัง้ นักกีฬาจะต้องมีความแม่นยาและมีมุม
ของการปล่อยบอลแต่ละครัง้ ที่ลงห่วงให้มีความใกล้เคียงกันที่สดุ เพื่อส่งผลต่อความแม่น ยาในการ
ยิ ง ประตู จากงานวิ จัย Ammar et al. (2016) พบว่า มุ ม ของข้อ เข่ า และความเร็ว ของข้อ มื อ มี
ความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการยิงประตูและพบว่าความสัมพันธ์ของมุมของข้อเข่า มุมของ
สะโพก มุมของหัวไหล่ และความเร็วของข้อมือมีอิทธิพลต่อการยิงประตู อีกทัง้ ในการยิงประตูโทษ
มุมของข้อเข่าและความเร็วของข้อมือมีความสัมพันธ์สูง และ Arias (2012) พบว่า พบว่า มุมการ
ปล่อยลูกบอลที่มากจะมีผลต่อการยิงลงห่วงอีกทัง้ ยังขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ของนักกีฬา
ด้านคิเนเมติกส์เป็ น การศึกษารู ป แบบการเคลื่ อ นไหวของมุม ข้อ ต่อต่างๆในระยางค์
ส่วนบนและระยางค์สว่ นล่าง ในการยิงประตูระยะ 3 คะแนนเป็ นการยิงระยะไกลจาเป็ นต้องศึกษา
มุมของการยิงประตูและพลังการกระโดดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการยิงประตูแต่ละครัง้ อีกทัง้
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ยังทาให้การยิงประตูมีความแม่นยาและทาให้เกิดความใกล้เคียงที่สดุ ของการยิงประตูท่ีลงห่วงซึ่ง
แสดงถึงศักยภาพในการยิงประตูในช่วงเกมส์การแข่งขันและสามารถทาให้ทีมที่มีคะแนนตามเป็ น
ทีมที่มีคะแนนนาได้โดยใช้เวลาแข่งขันน้อยและการยิงประตูระยะ 3 คะแนนนัน้ สามารถทาได้เพิ่ม
อีกโดยการได้คะแนนจากการฟาวล์ยิงประตูคะแนนนับจะได้เพิ่มการยิงประตูโทษอีกหนึ่งครัง้ ซึ่ง
เป็ นส่วนสาคัญที่ตอ้ งมีทกั ษะ ท่าทาง การยิงประตูท่ีถกู ต้องรวมทัง้ พลังในการกระโดดยิ งประตูของ
การปล่อ ยบอลในแต่ล ะครัง้ ส่ง ผลต่อ ความแม่ น ย า จากข้อ มูล การศึก ษาที่ ผ่า นมาพบว่า การ
วิ เ คราะห์ท างชี ว กลศาสตร์ใ นการยิ ง ประตู ร ะยะ 3 คะแนน เป็ นหั ว ใจส าคัญ ของการเล่ น
บาสเกตบอล ผูเ้ ล่นจะต้องมีการฝึ กในการยิงประตูในมุมต่างๆให้เกิดความชานาญและแม่นยาจาก
การยิงประตูในลักษณะที่มีรูปแบบที่ถูกต้องและมีผลต่อมุมของการปล่อยบอลเพื่อให้เกิดความ
แม่นยา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั Okubo & Hubbard (2015) พบว่า การยิงประตูบาสเกตบอลใน
ระยะ 3 คะแนนจะมีรูปแบบการยิงประตูโดยใช้แขนเดียวและเชื่อมโยงกับการปล่อยลูกบอลโดย
ข้อศอกและข้อมือเป็ นจุดสาคัญการปล่อย ซึ่งในการปล่อยในแต่ละครัง้ จะส่งผลถึงความเร็วของ
บอล โดยการใช้ขอ้ ศอกและข้อมือเป็ นการบังคับทิศทางในการปล่อย พืน้ ที่ท่ีมีระยะไกลจะส่งผลทา
ให้ความแม่น ยาในการยิ งประตูล ดลง สอดคล้องกับ งานวิจัยของ Okazaki & Rodacki (2012)
พบว่า ในการเพิ่มขึน้ ของระยะทางทาให้การยิงประตูมีความแม่นยาลดลงสาเหตุมาจากมุมในการ
ปล่อยบอลลดลงและส่งผลต่อประสิทธิภาพในการยิงที่ถูกต้องน้อยลง ทัง้ นีก้ ารยิงประตูระยะ 3
คะแนนนัน้ ยังต้องศึกษาด้านคิเนติกส์เพื่อเกิดประสิทธิภาพในการกระโดดส่งผลต่อการยิงประตู
ด้านคิเนติกส์กีฬาบาสเกตบอลเป็ นการศึกษาเรื่องแรงที่สง่ ผลต่อการปล่อยบอลเนื่องจาก
ในการปล่อยบอลจะต้องมีการย่อเพื่อที่จะส่งแรงไปยังการยิงประตู การใช้แรงแต่ละครัง้ จะแตกต่าง
กันสาเหตุมาจากระยะทางของการทาคะแนนในกีฬาบาสเกตบอลจะมีพืน้ ที่ใกล้ห่วงและไกลห่วง
โดยเรียกตามกติกาบาสเกตบอลว่าพื น้ ที่ ระยะ 2 คะแนน และระยะ 3 คะแนน ในพื น้ ที่ ระยะ 2
คะแนนเป็ นพื น้ ที่ระยะที่ใกล้ห่วงอาจจะใช้แรงกระโดดยิงประตูนอ้ ยแต่จะใช้แรงกระโดดมากใน
การเลย์อัพ เข้าท าคะแนนหรือเป็ น การยัดห่วงมาก ส่วนระยะ 3 คะแนนเป็ นระยะไกลจากห่วง
อาจจะต้องมีมุมของการย่อกระโดดหรือความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ส่วนล่างเพื่อที่จะส่งแรงไปยัง
การปล่ อ ยบอล ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย Gaetano et al. (2016) ซึ่ ง พบว่ า การยิ ง ประตูเป็ น
ความสามารถเฉพาะตัวของนักกี ฬ าและต้องมี ทักษะการยิง ประตูท่ี ถูกต้อง จากการวิเคราะห์
ระยะทางในการยิงประตูพบว่า มุมในการปล่อยที่มีมุมมากจะทาให้ประสบความสาเร็จได้มากกว่าการ
ปล่อยในมุมที่มีขนาดน้อยกว่า ซึ่งจะส่งผลทาให้ความแม่นยาในการยิงประตูลดลง รวมทัง้ มุมของข้อต่อ
ระยางค์ส่วนล่างเป็ นปัจจัยร่วมที่สง่ ผลต่อแรงส่งของการปล่อยบอลโดยมีมมุ ข้อเท้า ข้อเข่า และข้อ

3
สะโพก เป็ นส่วนสาคัญของการส่งแรงเพื่อที่ยิงประตูในระยะทางที่ไกลเพื่อเพิ่มความแม่นยาในการ
ยิงประตู ดังนัน้ นอกจากเทคนิคที่ถกู ต้องแล้วนักกีฬาจะต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ เพราะจะ
ช่วยเพิ่มแรงส่งจากการยิงประตูระยะไกล จากการศึกษา Markovic et al. (2013) พบว่าในการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่องพลังกล้ามเนือ้ ขาจะสามารถคงสภาพได้ถึงควอเตอร์ 4 หลังจากนัน้ กล้ามเนือ้
มีความล้าเนื่องจากสูญเสียพลังทาให้ประสิทธิภาพในการกระโดดลดลงจึงต้องมีการเปลี่ยนตัวผู้
เล่นเพื่อสามารถฟื ้ นสภาพและลดความเมื่อยล้าสามารถกลับมาลงแข่งขันได้จนจบและ Struzik et
al. (2014) พบว่า การกระโดดมีความสัมพันธ์ตอ่ ประสิทธิภาพการยิงประตูท่ีมีระยะทางที่มากกว่า
ระยะห่างจากห่วงประตู 6.75 เมตร อีกทัง้ พืน้ ที่ระยะใกล้ 3.75 และ 5.25 เมตร ระยางค์ส่วนล่างมี
ผลต่อการส่งแรงในการยิงประตู
ดังนัน้ ปั จจัยด้านคิเนติกส์และคิเนเมติกส์มีความสาคัญต่อประสิทธิภาพและความคงที่ใน
การยิงประตูระยะ 3 คะแนน ซึ่งเป็ นคะแนนสูงสุดในกี ฬ าบาสเกตบอล สามารถนาไปใช้ในการ
แข่งขันกี ฬ าบาสเกตบอลช่วงท้ายเกมส์ ในที ม ที่ มี คะแนนตาม 1 หรือ 2 คะแนนนัน้ โดยการยิง
ประตูระยะ 3 คะแนนที่มีความแม่นยา สามารถทาให้ทีมกลับมามีคะแนนนาได้ ดังนัน้ ผูว้ ิจยั จึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรด้านคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุมข้อหัวไหล่ มุมข้อศอก มุมข้อมือ มุมข้อเท้า
มุมข้อเข่า มุมข้อสะโพก และมุมในการยิงประตู และด้านคิเนติกส์ ได้แก่ พลังในการยิงประตูพืน้ ที่
3 คะแนน ของนักกีฬาสมัครเล่นและอาชีพ รวมถึงศึกษาในเรื่องความสัมพันธ์ของพลั งกระโดดที่
ส่งผลต่อมุม ในการยิงประตู โดยใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่ อนไหวแบบ 3D motion analysis และ
force plate พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเพื่อเพิ่มศักยภาพของนักกีฬาและเป็ นข้อมูล
สาคัญ ให้กับผูฝ้ ึ กสอน และผูท้ ่ี สนใจให้ทราบวิธีการยิงบาสเกตบอลที่ถูกต้องและให้เ กิดการยิง
ประตูท่ีใกล้เคียงกันตลอดทุกครัง้ ที่ยิงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของการยิงประตูสงู สุด
จุดมุ่งหมายในงานวิจัย
1. เพื่ อศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุม ข้อมื อ มุม ข้อศอก มุม ข้อหัวไหล่ มุมข้อ
สะโพก มุมข้อเข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู ตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่ พลังการกระโดดยิง
ประตูระยะ 3 คะแนนของกีฬาบาสเกตบอล
2. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน
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ขอบเขตงานวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในงานวิจัย
นั ก กี ฬ าบาสเกตบอลของสโมสรอาชี พ ที่ ติ ด อั น ดั บ 1-3 รายการไทยแลนด์
บาสเกตบอลลีกจานวน 36 คนอายุระหว่าง 19 - 30ปี และนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ที่แข่งขันระดับกีฬานักเรียนจานวน 12 คน อายุระหว่าง 17- 18 ปี ผูเ้ ข้าร่วมที่เป็ นนักกีฬาสมัครเล่น
ต้องมีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 6 รายการ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจัย
นัก กี ฬ าอาชี พ ต าแหน่ ง shooting guard และpoint guard ของสโมสรอาชี พ ที่ ติ ด
อัน ดับ 1-3 รายการไทยแลนด์บ าสเกตบอลลี ก จ านวน 6 คน และนัก กี ฬ าสมัค รเล่น ต าแหน่ ง
shooting guard และpoint guard ของโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสี ม าที่แข่งระดับกี ฬ านักเรี ยน
จานวน 6 คนขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครัง้ นีเ้ ป็ นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ไม่มีอาการบาดเจ็บ
ที่ไม่สามารถยิงประตูระยะ 3 คะแนนได้และผูท้ ดสอบรับทราบข้อมูลและลงชื่อยินยอมเข้าร่วมงาน
วิจยั
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
ตัวแปรต้น
มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมข้อหัวไหล่ มุมข้อสะโพก มุมข้อเข่า มุมข้อเท้า และพลัง
การกระโดด
ตัวแปรตาม
มุมในการยิงประตู
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลอาชีพและสมัครเล่น ทาการกระโดดยิงประตูระยะ
3 คะแนนโดยจาลองสถานการณ์จริงที่มมุ 90 องศากับแป้นบาสเกตบอล
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นิยามศัพท์เฉพาะ
1. มุมในการยิงประตู คือ มุมของลูกบอลที่ปล่อยออกไปในการกระโดดยิงประตู
2.มุมข้อมือ คือ มุมที่เกิดจากแขนท่อนล่างและมือในการกระโดดยิงประตูในการกระโดด
ยิงประตูมมุ
3. มุมข้อศอก คือ มุมที่เกิดจากแขนท่อนบนและแขนท่อนล่างในการกระโดดยิงประตู
4. ข้อหัวไหล่ คือ มุมที่เกิดจากลาตัวและแขนท่อนบนในการกระโดดยิงประตู
5. มุมข้อสะโพก คือ มุมที่เกิดจากขาท่อนบนและลาตัวในการกระโดดยิงประตู
6. มุมข้อเข่า คือ มุมที่เกิดจากต้นขาและขาส่วนล่างในการกระโดดยิงประตู
7. มุมข้อเท้า คือ มุมที่เกิดจากการงอเข่าและเหยียดเข่าในระยะเวลาสัน้ ในการกระโดด
ยิงประตู
8. ความคงที่ คือ การยิงประตูแต่ละครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สดุ
9. ระยะ 3 คะแนน คื อ การยิ ง ประตู ห ลั ง เส้ น 3 คะแนนที่ มุ ม 90 องศากั บ แป้ น
บาสเกตบอล
10.นักกีฬาอาชีพ คือ นักกีฬาบาสเกตบอลที่เล่นในอาชีพรายการไทยแลนด์บาสเกตบอล
ลีก
11. นักกีฬาสมัครเล่น คือ นักกีฬาลงแข่งรายการเยาวชนแห่งชาติ กีฬานักเรียนนักศึกษา
แห่งประเทศไทย กี ฬ านักเรียนอาเซียนสกูล เกมส์และเยาวชนชิงแชมป์ เอเชีย 3 ปี ยอ้ นหลังและ
ปัจจุบนั ยังเล่นอยู่
12. พลัง คือ งานที่เกิดจากแรงและวัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ว
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กรอบแนวคิด

ทักษะ
เกมส์การแข่งขัน
ประสบการณ์
มุมข้อมือ
มุมข้อศอก
มุมข้อหัวไหล่
มุมข้อสะโพก
มุมข้อเข่า
มุมข้อเท้า
พลังการกระโดด

มุมการยิงประตู

สภาพจิตใจ
การทรงตัว
ความแข็งแรง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั
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สมมุตฐิ านในงานวิจัย
1. ตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมข้อหัวไหล่ มุมข้อสะโพก มุมข้อ
เข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู ตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่ พลังการกระโดดส่งผลต่อการยิง
ประตูระยะ 3 คะแนน
2. พลังในการกระโดดมีความสัมพันธ์กบั มุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน
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บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องและนาเสนอตามหัวข้อ
ต่อไปนี ้
1. กีฬาบาสเกตบอล
1.1 ประวัตกิ ีฬาบาสเกตบอล
1.2 ทักษะการยิงประตูในกีฬาบาสเกตบอล
1.3 ตาแหน่งของนักกีฬาบาสเกตบอล
1.4 การยิงประตูบาสเกตบอล
1.5 กติกาบาสเกตบอลพืน้ ที่ 3 คะแนน
2. ชีวกลศาสตร์การกีฬาและกีฬาบาสเกตบอล
2.1 ความหมายชีวกลศาสตร์การกีฬา
2.2 ประโยชน์ชีวกลศาสตร์การกีฬา
2.3 การศึกษาทางชีวกลศาสตร์
2.4 ชีวกลศาสตร์ในการยิงประตูบาสเกตบอล
3. งานวิจยั ทางชีวกลศาสตร์ในกีฬาบาสเกตบอล
3.1 ชีวกลศาสตร์ในการยิงประตูบาสเกตบอล
3.2 ประสิทธิภาพในการยิงประตูบาสเกตบอล
1. กีฬาบาสเกตบอล
1.1 ประวัตกิ ีฬาบาสเกตบอล
กีฬาบาสเกตบอลกาเนิดขึน้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยถูกคิดค้นขึน้ เมื่อ ปี ค.ศ.1891
โดย ดร.เจมส์ เอ เนสมิท (Dr.James A.Naismith) เป็ นกีฬาประเภททีม การเล่นในเวลานัน้ ใช้ลูก
ฟุตบอลเป็ น ลูกบอล โดยมี ผู้เล่น ทั้งหมด 18 คน แบ่งออกเป็ น 2 ฝ่ าย ฝ่ ายละ 9 คน และได้ใช้
ตระกร้าลูกพีช 2 ใบแขวนเป็ นประตู ในขณะนัน้ สถานที่แห่งแรกของกีฬาบาสเกตบอลได้เกิ ดขึน้ ใน
โรงพลศึกษาของโรงเรียนฝึ กอบรมของสมาคมวายเอ็มซีเอ นานาชาติ (International Young Men’s
Christian Association Training School) ที่เมืองสปริงฟิ ลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ โดยเริ่มแรกได้เขียน
กติกาการเล่นไว้จานวน 13 ข้อ
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1.) ลูกบอลอาจถูกส่ง ไป-มา เล่นไปในทิศทางใดก็ได้ในสนามโดยใช้มือเดียวหรือสอง
มือส่งก็ได้
2.) ลูกบอลอาจถูกเคาะ (ในปัจจุบนั คือการเลีย้ งบอล) ไปทิศทางใดก็ได้โดยมือเดียว
หรือสองมือ แต่หา้ มเคาะหรือตีบอลด้วยกาปั้น
3.) ห้ามผู้เล่น ถื อบอลแล้ววิ่ง ยกเว้น ผู้เล่น ที่ กาลังวิ่งด้วยความเร็วแล้วรับลู กบอล
ผูเ้ ล่นจะต้องส่งบอลจากจุดที่ตนเองรับบอลได้
4.) ผูเ้ ล่นจะครอบครองได้ดว้ ยมือทัง้ สองเท่านัน้ ห้ามใช้ร่างกายส่วนอื่นช่วยในการ
ครอบครองบอล
5.) ในการเล่ น จะใช้ไ หล่ ก ระแทก ใช้มื อ ดึ ง ผลัก ตี หรือ ท าการใดๆในลัก ษณะ
ดังกล่าว ต่อฝ่ ายตรงข้ามไม่ได้ ถ้าผูเ้ ล่นฝ่ าฝื นเป็ นครัง้ แรกถือเป็ นการฟาวล์ 1 ครัง้ ถ้าทาครัง้ ที่ 2
จะหมดสิทธ์ในการเล่น จนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งทาประตูได้จึงจะกลับมาเล่นได้อีกครัง้ หรือหากมี
หลักฐานว่าผูเ้ ล่นคนดังกล่าวมุ่งจะทาอันตรายต่อผูอ้ ่ืนตลอดเวลาก็จะถูกตัดสิทธิ์และออกจากการ
แข่งขันโดยไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นลงแทนได้
6.) การฟาวล์รวมถึงการใช้กาปั้นตีลกู บอล, การละเมิดกติกาข้อ 3 และ 4 และที่ได้
อธิบายไว้แล้วในกติกาข้ออื่นๆ
7.) ถ้าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดทาฟาวล์ตดิ ต่อกัน 3 ครัง้ ให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้เพิ่ม 1 คะแนน
8.) คะแนนจะถูกนับเมื่อลูกบอลถูกโยนหรือตีขึน้ ไปจากพืน้ ไปตกและค้างโดยที่ฝ่าย
ป้องกันไม่ได้ยุ่งเกี่ ยวกับตะกร้า หากลูกบอลค้างอยู่ขอบตะกร้าและฝ่ ายป้องกัน ไปทาให้ตะกร้า
สั่นหรือเคลื่อนที่คะแนนก็จะถูกนับให้ฝ่ายยิงประตู
9.) เมื่อลูกบอลออกนอกสนามให้มีการส่งเข้าเล่นใหม่ในสนาม และให้เริ่มเล่นโดยคน
ที่ถูกลูกบอลเป็ นคนแรก กรณีท่ีมีขอ้ โต้แย้งในการส่งบอลเข้าเล่นให้ผตู้ ดั สินเป็ นผูโ้ ยนบอลเข้าเล่น
ในสนาม การส่ง บอลเข้า เล่ น ให้ก ระท าในเวลา 5 วิ น าที ถ้า ถื อ ลูก บอลอยู่น านกว่า นี ้ลูก บอล
จะกลายเป็ นของฝ่ ายตรงข้าม ถ้าทีมถ่วงเวลาในการส่งบอลเข้าเล่นก็จะถูกขานฟาวล์
10.) ผูช้ ่วยผูต้ ดั สินทาหน้าที่ชีข้ าดผูเ้ ล่นในสนาม และจดบันทึกการฟาวล์และแจ้ง
ผูต้ ดั สินเมื่อการฟาวล์ติดต่อกันครบสามครัง้ ผูช้ ่วยผูต้ ดั สินมีอานาจที่จะตั ดสิทธิ์ผเู้ ล่นตามกติกา
ข้อที่ 5
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11.) ผูต้ ดั สินเป็ นผูช้ ีข้ าดเรื่องที่เกี่ยวกับลูกบอล และตัดสินว่าลูกบอลเข้าสู่การเล่น
แล้วหรือยัง ลูกบอลเข้าสนามหรือยังลูกบอลเป็ นของฝ่ ายใด ผูต้ ดั สินเป็ นผูจ้ บั เวลา พิจารณาว่าได้
คะแนนหรือไม่รวมถึงเป็ นผูบ้ นั ทึกคะแนนและหน้าที่อ่ืนๆซึ่งปกติผตู้ ดั สินต้องเป็ นผูท้ า
12.) เวลาการแข่ง ขัน แบ่ง เป็ น 2 ครึ่ง ครึ่ง ละ 15 นาที โดยมี ช่วงพัก ครึ่ง เวลาการ
แข่งขัน 5 นาที และช่วงพักการแข่งขัน 5 นาที
13.) ฝ่ ายที่ทาคะแนนได้มากที่สดุ ในช่วงเวลาการแข่งขันจะได้รบั การประกาศให้เป็ น
ทีมชนะ ถ้าหากมีการเสมอกัน ให้มีการแข่งขันต่อไปโดยได้รบั ความเห็นชอบจากกัปตันทีมของทัง้
สองฝ่ าย จนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งทาคะแนนได้ก่อนซึ่งจะถือเป็ นผูช้ นะ ต่อมากได้มีการปรับให้ผู้
เล่นลดลงเหลือ ฝ่ ายละ 5 คนจากเดิม ฝ่ ายละ 9 คน เนื่องจากว่าในการเล่นเกิดการปะทะเพราะ
สนามแคบ จึงทาให้ตอ้ งมีการปรับเพื่อให้การเล่นสมบูรณ์ย่ิงขึ น้ อีกทัง้ ยังลดการปะทะกันอีกด้วย
สาหรับกีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยยังไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าบาสเกตบอลเข้ามาใน
ประเทศไทยเมื่อใดยังคัดค้านกันอยู่ จึงยังไม่เป็ นที่แน่นอนว่าบาสเกตบอลเข้ามาในประเทศไทย
เมื่ อใด และบัณ ฑิ ต หาญธงชัย ได้เขี ย นเหตุการณ์ส าคัญ ที่ เกี่ ยวกับ กี ฬ าบาสเกตบอลไว้ว่า ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2463-2475 ในสมัยรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงสนับสนุนกีฬารวมถึงกีฬาบาสเกตบอล
ด้ว ย และสมัย รัช กาลที่ 7กี ฬ าบาสเกตบอลเป็ น ที่ นิ ย มเล่น กัน ในวงแคบๆเท่ านั้น และวัน ที่ 9
ธันวาคม พ.ศ. 2476 ได้ดาเนินการจัดตัง้ โรงเรียนฝึ กหัดครู ทาหน้าที่ฝึก ตารวจ ทหาร รวมทั้งมี
หลัก สูต รวิ ช าบาสเกตบอล ในปี พ.ศ.2477กี ฬ าบาสเกตบอลได้มี ก ารเขี ย นต าราและกติ ก า
บาสเกตบอลโดย นายนพคุณ พงษ์สุวรรณ ขณะนัน้ ได้ดารงตาแหน่งอาจารย์สอนภาษาจีน อยู่ท่ี
โรงเรียนมัธยมวัดบพิตรพิมขุ ในปี เดียวกัน กระทรวงธรรมธิก ารได้เปิ ดอบรมครูท่ วั ประเทศจานวน
100 คน มาอบรมวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดยมี พล.ต.อ. หลวงชาติ ตระการโกศล ผูม้ ีความรู ้
ความชานาญการเล่นกีฬาบาสเกตบอลทัง้ ได้เคยเป็ นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเมื่อ
ท่านกาลังศึกษาอยู่ได้เป็ นผูบ้ รรยายเกี่ยวกับเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลให้แก่บรรดาครู ท่ีเข้ารับ
การอบรมต่อมาอีกสองปี วิชาบาสเกตบอลได้ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรวิชาในโรงพลศึกษากลางอีกทัง้
ยังเป็ นสถาบันการผลิตครูพลศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในสมัยนัน้ โดยมี น.อ.หลวงศุภชลาศัย
ร.น. ดารงตาแหน่งอธิบดีกรมพลศึกษา ถัดมาอีกหนึ่งปี กีฬาบาสเกตบอลได้จดั อยู่ในหลักสูตรวิชา
สาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (วชัชริน ผดุงรัชดากิจ, 2552)
ในปั จจุบนั กีฬาบาสเกตบอลถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนแทบทุกระดับ
การศึกษาและมีองค์กรที่ส่งเสริมและจัดการแข่งขัน กีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทย ได้แก่สมาคม
กีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย กีฬามหาวิทยาลัย กองทัพ(กีฬาเหล่า
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ทัพ) สถาบันการศึกษาทั่วไปอีกทัง้ ในปั จจุบนั กติกาบาสเกตบอล2014 มีทั้งหมด 50 ข้อแบ่งเป็ น
8 หมวด (สุชาย วิจิตรบุญยรักษ์, 2557)
1.2 ทักษะการยิงประตูในนักกีฬาบาสเกตบอล
1.2.1 การยิงประตู การยืนยิงประตูสามารถแบ่งออกเป็ น 8 อย่าง ดังนี ้
1.) การยืนยิงประตู โดยทั่วไปในการแข่งขันไม่นิยมใช้ลกั ษณะในการยืนยิงประตู
ในระหว่างที่เวลาการแข่งขันเดินเนื่องจากการยืนยิงประตูง่ายต่อการสกัดกัน้ ส่วนมากใช้ในการ
โยนโทษ

ภาพประกอบ 2 การยืนยิงประตู
ที่มา: ศิรวิ รรณ สังขพันธุ.์ ทักษะการยิงประตู. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
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2.) การก้าวกระโดดขึน้ ยิงประตู ผูเ้ ล่นควรฝึ กการยิงประตูในลักษณะนีเ้ ป็ นอันดับ
แรก เนื่องจากการยิงประตูในลักษณะนีเ้ ป็ นการพาบอลเคลื่อนที่ซ่ึงใช้แรงส่งจากจังหวะการก้าว
และกระโดดลอยตัวยกมืองอเข่าและปล่อยลูกบอล กระทบกระดานหลัง

ภาพประกอบ 3 การก้าวกระโดดขึน้ ยิงประตู
ที่มา: ศิรวิ รรณ สังขพันธุ.์ ทักษะการยิงประตู. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
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3.) การก้าวกระโดดขึน้ หงายมือยิงประตู การยิงประตูลักษณะนี ้ คล้ายกับการ
ก้าวกระโดดยิงประตู ต่างกันที่จงั หวะสุดท้ายของการปล่อยลูกบอลต้องหงายมือและแขนทาให้ลกู
บอลอยูด่ า้ นบนมือ แล้วจึงใช้ขอ้ มือช่วยส่งแรงกระทบกระดานหลัง

ภาพประกอบ 4 การก้าวกระโดดขึน้ หงายมือยิงประตู
ที่มา: ศิรวิ รรณ สังขพันธุ.์ ทักษะการยิงประตู. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html

14
4.) การกระโดดยิงประตู เป็ น ลักษณะการยิ งประตูท่ี มักพบมากระหว่าง การ
แข่งขัน เนื่องจากยากต่อการป้องกันโดยเฉพาะเมื่อผูเ้ ล่นยิงประตูมีความสูง

ภาพประกอบ 5 การกระโดดยิงประตู
ที่มา: ศิรวิ รรณ สังขพันธุ.์ ทักษะการยิงประตู. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
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5.) การฮุกบอล นิยมใช้กันมากกับผู้เล่นตาแหน่งเสาหลักล่างเนื่องจากการยิง
ประตูลกั ษณะนีม้ ีความแม่นยาสูงและยากต่อการป้องกันของฝ่ ายตรงข้าม แขนผูเ้ ล่นยิงประตูห่าง
จากผูเ้ ล่นฝ่ ายป้องกัน

ภาพประกอบ 6 การฮุกบอล
ที่มา: ศิรวิ รรณ สังขพันธุ.์ ทักษะการยิงประตู. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
6.) การยัดห่วงประตู การยิงประตูลกั ษณะนีเ้ ป็ นความสามารถเฉพาะตัวพิเศษ
ของผูเ้ ล่นที่มีความสูงหรือกระโดดสูงและไม่มีช่วงของลูกบอลลอยในอากาศยากต่อการป้องกัน
สามารถใช้ได้ทงั้ มือเดียวหรือสองมือทัง้ ด้านหน้าหรือด้านหลังของผูเ้ ล่นอีกทัง้ เป็ นการสร้างความ
เชื่อมั่นของทีมและทาลายขวัญของผูเ้ ล่นฝ่ ายตรงข้าม
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7.) การก้าวกระโดดหมุนตัวยิงประตู ในการยิงประตูลักษณะนีเ้ ป็ นการใช้ห่วง
ประตูและกระดานหลังเป็ นแนวป้องกันจากผูเ้ ล่นฝ่ ายป้องกันจากด้านหลัง ใช้ได้ดีเมื่อผูเ้ ล่นพาบอล
ตามแนวเส้นหลัง หรือรับลูกบอลภายในเขตกาหนด 3 วินาทีและหันหลังให้กบั ห่วงประตู

ภาพประกอบ 7 การก้าวกระโดดหมุนตัวยิงประตู
ที่มา: ศิรวิ รรณ สังขพันธุ.์ ทักษะการยิงประตู. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
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8.) การปั ดบอลเข้าห่วงประตู การปั ดบอลเพื่อเข้าห่วงประตูตามกติกา ถื อเป็ น
การยิงประตูลกั ษณะหนึ่ง เป็ นการใช้นิว้ มือรองใต้ลกู บอลดีดลูกบอลเข้าห่วงประตูในการยิงประตู
ลัก ษณะนี ต้ อ้ งอาศัย ช่วงจังหวะเวลาและจัง หวะของการกระโดดลอยตัวที่ ดี เพื่ อเป็ น การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการดีดลูกบอล

ภาพประกอบ 8 การปัดบอลเข้าห่วง
ที่มา: ศิรวิ รรณ สังขพันธุ.์ ทักษะการยิงประตู. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี.
Retrieved from http://www.ipesp.ac.th/learning/siriwan../chapter7/unit7.html
1.3 ตาแหน่งของนักกีฬาบาสเกตบอล
จีรวัฒน์ สัทธรรม (2555) กล่าวไว้ว่า ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลจะต้องมีตาแหน่ง
ของนักกี ฬ าแต่ล ะคนเพื่ อ ให้เกิ ดความถนัดของผู้เล่น คือ คุณ สมบัติและหน้าที่ ของนักกี ฬ าใน
ตาแหน่งต่างๆมีความสาคัญ ในการคัดเลือกตัวนักกี ฬาซึ่งเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่สามารถคัดตัว
นักกีฬาได้อย่างเหมาะสมกับตาแหน่งที่อยากจะได้เนื่ องจากในการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลจแบ่ง
ผู้เล่น ออกเป็ น ฝ่ ายละ 5 คน โดยจะแบ่ง ผู้เล่น ออกเป็ น 3 หลัก ใหญ่ ๆ คื อ ต าแหน่ ง ฟอร์เวิ รด์
(Forward) การ์ด (Guard) และเซนเตอร์ (Center) แต่ละตาแหน่งดังต่อไปนี ้
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1.3.1 ตาแหน่งฟอร์เวิด (Forward) ต้องมีรูปร่างสูงมีความเร็วสูงกว่าผูอ้ ่ืนเลีย้ งลูก
บาสได้คล่องและได้ดีสามารถหลอกเข้าทาประตูได้แย่งลูกบอลจากคูต่ อ่ สูไ้ ด้ดี มีความสามารถเข้า
ยิงประตูในระยะใกล้ได้สามารถยิงประตูบริเวณมุมของสนามได้ดี สามารถยิงประตูระยะไกลได้ดี
เลีย้ งลูกบาสเกตบอลเข้าไปข้างในและแนวเส้นหลังได้ดี สามารถกาบังคูต่ อ่ สูใ้ ห้เพื่อนร่วมทีมเข้าไป
ยึดพืน้ ที่ก่อนได้ดีและสามารถป้องกันฝ่ ายตรงข้ามได้ดีอีกด้วย
1.3.2 ต าแหน่ ง การ์ด (Guard) ต้ อ งมี ค วามเร็ ว และความคล่ อ งตั ว สู ง ไม่
จ าเป็ น ต้อ งมี รูป ร่า งสูง มาก ในการเลี ย้ งลูก บาสเกตบอลต้อ งมี ค วามสามารถในการเลี ้ย งลูก
บาสเกตบอลได้เป็ นอย่างดีการยิงประตูในระยะไกลต้องมีความแม่นยาสูง สามารถคาดการณ์ส่ิง
ต่ า งๆล่ ว งหน้า ได้เ ป็ นอย่ า งดี มี วิ ธี ก ารเล่ น และกลยุ ท ธ์ใ นการเล่ น ได้เป็ นอย่ า งดี ก ารส่ ง ลู ก
บาสเกตบอลต้องมีความแม่นยาในการส่งสูงเป็ นตัวกาหนดในเกมรุ กสั่งรู ปแบบวิธีการเล่นและ
สามารถควบคุมเกมในขณะเล่นยึดพื น้ ที่ ได้อย่างดีทงั้ ในขณะเกมรุ กและเกมป้องกัน ไม่ให้ค่ตู ่อ
สามารถยิงประตูระยะไกลได้
1.3.3 ตาแหน่งเซนเตอร์ (Center) ต้องมีรูปร่างที่สูงใหญ่ท่ีสุดในทีมสามารถเล่น
ในตาแหน่งเซนเตอร์ตัวใหญ่ แ ละตัวเล็ กได้ สามารถยิ งประตูระยะใกล้ได้ดี ยิง ลูกใต้แ ป้น ได้ดี
และหมุนตัวยิงระยะใกล้ได้ดี สามารถแย่งลูกบาสเกตบอลและการยิงซา้ ได้เป็ นอย่างดีสามารถ
ป้องกันคู่ตอ่ สูเ้ ข้าไปในพืน้ ที่ระยะใกล้กบั ห่วงได้เป็ นอย่างดี ใช้เท้ าในการเคลื่อนไหวได้เป็ นอย่างดี
และสามารถกาบังคูต่ อ่ สูใ้ ห้เพื่อนได้เป็ นอย่างดี
นอกจากนีใ้ นตาแหน่งการเล่นกี ฬาบาสเกตบอลจะถูกแบ่งโดยการเรียกชื่ อพืน้ ที่ใน
สนามโดยโคลแมนและเรย์ (Coleman,Brian; & Petet Ray. 1976.14-15) กล่าวว่า ปกติในการรุ ก
จะประกอบด้ ว ยกั น 3ต าแหน่ ง คื อ ต าแหน่ ง ฟอร์เ วิ ด (Forward) ต าแหน่ ง การ์ด (Guard)
และตาแหน่งเซนเตอร์ (Center) ซึ่งรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
1.) ตาแหน่งฟอร์เวิด (Forward) จะยืนอยู่บริเวณด้านซ้ายและด้านขวาของห่วง
ประตูระหว่างบริเวณวงกลมเส้นโยนโทษกับเส้นข้างสนาม ในขณะที่เป็ นฝ่ ายรุก ผูเ้ ล่นในตาแหน่ง
ฟอร์เ วิ ด จะต้อ งมี ค วามสามารถในการยิ ง ประตู ห รื อ มี ค วามเคลื่ อ นไหวที่ รวดเร็ ว และต้อ ง
เตรียมพร้อมเสมอในการแย่งลูกบาสเกตบอลหลังจะที่มีการยิงพลาด
2.) ตาแหน่งการ์ด (Guard) ผูเ้ ล่นจะยืนอยู่บริเวณกึ่งกลางสนามใกล้กบั เส้นโยน
โทษ ในขณะที่เป็ นฝ่ ายรุกผูเ้ ล่นตาแหน่งนีจ้ ะมีรูปร่างเล็กกว่าตาแหน่งอื่น และจะต้องเป็ นผูเ้ ล่นที่มี
ความคล่อ งแคล่วสามารถน าลูก บาสเกตบอลขึน้ มาในเกมรุ กได้ดี เป็ น ผู้ส่ ั งการในเกมรุ ก ได้ดี
สามารถควบคุมเกมการเล่นของทีมได้ดี สามารถยิงประตูระยะ 15 - 25 ฟุต
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3.) ตาแหน่งเซนเตอร์ (Center) ผูเ้ ล่นในตาแหน่งนีจ้ ะยืนใกล้บริเวณห่วงประตู
มากที่สุด และเป็ นผูเ้ ล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่ท่ีสุดในที ม จะต้องมีทกั ษะยิงประตูบริเวณใกล้ห่วงเป็ น
อย่างดี ต้องมีความสามารถตัวในเองให้พน้ จากการป้องกันของฝ่ ายตรงข้าม เพื่อที่จะสามารถรับ
ลู ก บาสเกตบอลจากเพื่ อ นร่ว มที ม ยั ง ต้อ งยื น อยู่ บ ริ เวณใกล้ห่ ว งเนื่ อ งจากต้อ งมี ก ารแย่ ง
ลูกบาสเกตบอล

ภาพประกอบ 9 การยืนตาแหน่งของแต่ละตาแหน่งขณะเป็ นฝ่ ายรุก
ที่มา: จีรวัฒน์ สัทธรรม. (2555). ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกีฬา
บาสเกตบอลชายในการแข่ง ขัน กี ฬ าแห่ง ชาติ ค รัง้ ที่ 40. (ปริญ ญานิ พ นธ์ กศ.ม. (พลศึก ษา),
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

20
1.4 การยิงประตูบาสเกตบอล
จี รวัฒ น์ สัท ธรรม, (2555); รัช เดช เครือ ทิ ว า, (2553) กล่า วไว้ว่า ในการเล่น กี ฬ า
บาสเกตบอล ทักษะการยิงเป็ นทักษะหนึ่งที่มีความสาคัญในการเล่นบาสเกตบอล ถ้าหากมีการ
แบ่งทักษะใดทักษะหนึ่งออกมาแล้วนัน้ เพื่อเป็ นการฝึ กซ้อมให้ทกั ษะนัน้ มีความชานาญขึน้ ในการ
แข่งขันกีฬาบาสเกตบอล การที่วดั ผลแพ้หรือชนะมาจากการยิงประตู เมื่อมีความแม่นยาในการยิง
ประตูทาคะแนนได้มากกว่าฝ่ ายตรงข้าม ทีมที่มีคะแนนมากกว่าก็เป็ นฝ่ ายชนะ ซึ่งสอดคล้องกับคา
กล่าวของ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชยั (2541) ว่าการยิงประตูเป็ นอีกหนึ่งที่สาคัญสาหรับในการทา
ประตูเพราะการยิงประตูเป็ นหัวใจสาคัญของการเล่นบาสเกตบอลคือ ทีมที่สามารถยิงประตูหรือ
โยนให้ลงห่วงของทีมฝ่ ายตรงข้ามได้มากกว่าทีมนัน้ ก็จะเป็ นฝ่ ายชนะ ดังนัน้ การยิงประตูหรือการ
ปล่อยบอลออกจากมือต้องมีความมั่นใจในการปล่อยด้วยตลอดจนถ้ามีความแม่นยามากที่สุด
เพียงใดย่อมหมายถึงความหวังในการได้รบั ชัยชนะ ดังนัน้ เมื่อผูเ้ ล่นต้องการมีความแม่นยาในการ
ยิงประตู จะต้องฝึ กในท่าเบือ้ งต้นบ่อยๆให้มีความชานาญ อีกทัง้ ยังต้องฝึ กยิงประตูทกุ ระยะ ทุกมุม
เพื่อให้เกิดความแม่นยาและระยะของการยิงจะถูกแบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ ระยะใกล้ ระยะกลาง
ระยะไกล ซึ่งในแต่ระยะจะส่งผลความแม่นยาที่แตกต่างกัน
1.) ระยะใกล้ ยิงหวังผล ร้อยละ 80
2.) ระยะกลาง ยิงหวังผล ร้อยละ 60
3.) ระยะไกล ยิงหวังผล ร้อยละ 30
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ภาพประกอบ 10 แสดงระยะของการยิงประตู
ที่มา: สมรรถชัย น้อยศิริ. (2535). คู่มือการสอนตามหนังสือบาสเกตบอลแทนเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา พล 113 : บาสเกตบอล. กรุ งเทพฯ: ภาควิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.
ในการเล่นกี ฬ าบาสเกตบอลจะต้องมี ความคล่องแคล่วในการเลี ย้ งบาสเกตบอล
การยิงประตู จนถึงการหลบหลีกคู่ต่อสู้ เมื่ อมี การทาประตูม าจากการยิงเพื่ อให้เกิ ดชัยชนะนั้น
สามารถยิงได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็ นระยะใกล้ ระยะกลางหรือระยะไกลทุกระยะก็มีความสาคัญ
สเตลิน และแฮนด์เลอร์ (Satalin & Handler, 1985) กล่าวว่า ระยะการยิงประตูจะแบ่งออกเป็ น
4 ระยะ คือ
1.) ระยะใกล้ หวังผลในการยิงประตูประมาณ 85-95เปอร์เซ็นต์
2.) ระยะกลาง หวังผลในการยิงประตูประมาณ 55-65 เปอร์เซ็นต์
3.) ระยะกลาง ด้านมุมสนาม หวังผลในการยิงประตูประมาณ 36-45 เปอร์เซ็นต์
4.) ระยะไกล หวังผลในการยิงประตูประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์
ระยะที่หวังผลมากที่สดุ คือระยะใกล้ รองลงมาคือระยะกลาง และในการยิงระยะไกล
หวังผลได้นอ้ ยแต่ในปั จจุบนั ในการแข่งขันบาสเกตบอลตามกติกา 2014 ผลจากการยิงระยะไกลมี
คะแนนมากกว่าผลจากการยิงระยะกลางและระยะใกล้ ซึ่งทาให้ผูท้ ่ีจะยิงประตู ต้องฝึ กซ้อมทุก
ระยะให้เกิดความชานาญมากที่สดุ
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1.5 กติกาบาสเกตบอลพืน้ ที่ 3 คะแนน
ในปั จ จุบัน กติ ก าบาสเกตบอล 2014 ได้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงระยะสนามดัง นี ้ โดย
(สุชาย วิจิตรบุญยรักษ์, 2557)
1.5.1 สนามแข่ ง ขัน (Playing Court) (ภาพประกอบที่ 10) ต้อ งเป็ นพื ้น เรีย บ
แข็งไม่มีส่ิงกีดขวางโดยมีขนาดยาว 28 เมตรและกว้าง 15 เมตร ซึ่งวัดจากขอบในของเส้น เส้นทุก
เส้นจะต้องตีดว้ ยสี ขาวกว้าง 5 เซนติเมตร สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเส้น เขตสนามแข่ง ขัน จะ
กาหนดด้วยเส้นเขตสนาม ประกอบด้วยเส้นหลังและเส้นข้างเส้นดังกล่าวไม่ใช่ส่วนของสนามแข่ง
ขันและสิ่งกีดขวางใดๆรวมทัง้ ที่น่งั ของทีมต้องอยูห่ า่ งจากสนามแข่งขันอย่างน้อย 2 เมตร เส้นกลาง
จะต้องตีเส้นขนานกับเส้นหลังจากจุดกึ่งกลางของเส้นข้าง เส้นกลางจะต้องต่อยื่นออกไปจากเส้น
ข้าง 15เซนติเมตร ทั้งสองด้าน เส้นกลางเป็ นส่วนหนึ่งของแดนหลังวงกลมกลาง จะต้องตีเส้น
วงกลมที่ก่งึ กลางสนามแข่งขัน และมีรศั มี 1.80 เมตร โดยวัดถึงขอบนอกของเส้นรอบวงถ้าจะทาสี
ในวงกลมกลางจะต้องทาเป็ นสีเดียวกันกับสีของเขตกาหนดเวลาครึง่ วงกลมโยนโทษจะต้องตีเส้น
ครึ่ง วงกลมไว้ในสนามแข่ง ขัน มี รัศ มี 1.80 เมตร โดยวัด ถึ ง ขอบนอกของเส้น รอบวงซึ่ ง มี จุด
ศูนย์กลางอยูท่ ่ีก่งึ กลางเส้นโยนโทษ
1.5.2 เขตการยิ ง ประตู 3 คะแนน (Three-point field goal area) คื อ พื ้ น ที่
ทัง้ หมดของสนามแข่งขันยกเว้นพืน้ ที่ใกล้ห่วงตาข่ายของฝ่ ายตรงข้าม โดยมีเขตกาหนดและรวมถึง
สิ่งต่อไปนี ้
1. เส้นขนาน 2 เส้น ที่ต่อยื่นตัง้ ฉากออกจากเส้นหลังโดยมีขอบนอกห่างจาก
ขอบในของเส้นข้าง 0.90 เมตร
2. เส้นโค้งที่มีรศั มี 6.75 เมตร วัดจากจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายที่ด่งิ ลงมาบนพืน้
สนามโดยวัดถึงขอบนอกของเส้น จุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายบนพืน้ สนามถึงขอบในของจุดกึ่งกลาง
ของเส้นหลัง มีระยะ 1.575 เมตร เส้นโค้งต้องเชื่อมต่อกับเส้นขนานทัง้ สองเส้น เส้น 3 คะแนนไม่ใช่
ส่วนของเขตยิงประตู 3 คะแนน (ดังภาพประกอบที่ 10)
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ภาพประกอบ 11 สนามแข่งขัน Full size playing court
ที่ ม า: สุ ช าย วิ จิ ต รบุ ญ ยรัก ษ์ . (2557). กติ ก าบาสเกตบอล 2014: สมาคมกี ฬ า
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
1.5.3 เส้นโยนโทษ, เขตกาหนดเวลาหรือเขตพืน้ ที่ 3 วินาที และช่องยืนเพื่อแย่ง
บอลการโยนโทษ (Free-throw lines, restricted areas and free-throw rebound places) เส้น
โยนโทษ จะต้องตีเส้นขนานกับเส้นหลังของแต่ละข้างโดยจะต้องมีขอบนอกไกลที่สดุ ห่างจากขอบ
ในของเส้นหลัง 5.80 เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของเส้นโยนโทษจะต้องอยู่บน
เส้นสมมติท่ีลากต่อเชื่อมกันจากจุดกึ่งกลางของเส้นหลังทัง้ สองข้างเขตกาหนดเวลาหรือเขตพืน้ ที่ 3
วินาที จะต้องตีเป็ นรู ปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่ในสนามแข่งขันที่กาหนดโดยเส้นหลัง ,เส้นที่ย่ืนต่อของ
เส้นโยนโทษ และเส้นที่ลากมาจากเส้นหลังโดยมีขอบนอกห่า งจากจุดกึ่งกลางของเส้นหลัง 2.45
เมตรและสิน้ สุดที่ขอบนอกของเส้นที่ย่ืนต่อของเส้นโยนโทษ เส้นต่างๆเหล่านี ้ ยกเว้นเส้นหลัง ถือ
เป็ นส่วนหนึ่งของเขตกาหนดเวลาหรือเขต 3 วินาที ต้องทาสีภายในเขตกาหนดเวลาเป็ นสีเดียวกัน
ช่องยืนแย่งบอลการโยนโทษตามแนวเขตกาหนดเวลาสงวนไว้เพื่อให้ผเู้ ล่นยืนในระหว่างการโยน
โทษ (สุชาย วิจิตรบุญยรักษ์, 2557)
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ภาพประกอบ 12 เขตกาหนดเวลาหรือเขต 3 วินาที Restricted area
ที่ ม า: สุ ช าย วิ จิ ต รบุ ญ ยรัก ษ์ . (2557). กติ ก าบาสเกตบอล 2014: สมาคมกี ฬ า
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
2. ชีวกลศาสตร์การกีฬาและกีฬาบาสเกตบอล
2.1 ความหมายชีวกลศาสตร์การกีฬา
เป็ นการนาศาสตร์ดา้ นกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้กบั ทางการกีฬา เพื่อพัฒนาและแก้ไข
ในด้านเทคนิคทางการกีฬาและพัฒนาทักษะกีฬา ผูฝ้ ึ กสอนสามารถตัดสินใจเลือกเทคนิคได้อย่าง
เหมาะสมในการใช้รว่ มกับอุปกรณ์อีกทัง้ ยังสามารถแก้ไขจุดบกพร่องของนักกีฬาแต่ละบุคคลและ
ในกีฬาแต่ละชนิดยังช่วยลดการบาดเจ็บจากการกีฬา
2.2 ประโยชน์ของชีวกลศาสตร์การกีฬา
1. การพัฒนาด้านสมรรถภาพ ศึกษาการเคลื่อนไหวของร่างกายที่สามารถพัฒนาได้
หลายวิธีส่งผลให้การเคลื่อนไหวที่มี ประสิทธิ ภ าพมากขึน้ ที่ เกี่ ยวข้องทางด้านกายวิภ าคศาสตร์
ทักษะทางประสาทสรีรวิทยาความสามารถทางสรีรวิทยา และจิตวิทยา
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2. การพัฒ นาด้านเทคนิค เป็ นการศึกษาการแก้ไขทักษะการเคลื่อนที่ของนักกีฬ า
และนาไปสูก่ ารค้นพบเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการทาทักษะเดิมๆ
3. การพัฒ นาวัสดุอุปกรณ์ เป็ นการพัฒ นาวัสดุท่ีใช้ประดิษฐ์โดยการออกแบบทาง
วิศวกรรมศาสตร์เพื่อส่งเสริมให้สมรรถภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการเล่นกีฬามากขึน้
4. การพัฒ นาการฝึ ก เป็ น การประยุก ต์ชี วกลศาสตร์เพื่ อ พัฒ นาการฝึ ก โดยการ
วิเคราะห์แก้ไขเทคนิคที่บกพร่องของนักกีฬาอีกทัง้ สามารถช่วยให้ผฝู้ ึ กสอนปรับรูปแบบการฝึ กให้
เหมาะสมกับนักกีฬา
5. การป้องกันการบาดเจ็บและการฟื ้ นฟู การป้องกันหรือการรักษาการบาดเจ็บเป็ น
อีกส่วนที่นาชีวกลศาสตร์มาประยุกต์ใช้โดยให้ขอ้ มูลด้านคุณสมบัติของเนือ้ เยื่อและแรงที่กระทา
ในขณะเคลื่อนไหวไปจนถึงการรักษาเพื่อป้องกันและการฟื ้ นฟู
6. เทคนิคเพื่อป้องกันและฟื ้ นฟูจากการบาดเจ็บ การนาชีวกลศาสตร์มาใช้ในการ
ออกแบบการท างานเพื่ อ ป้องกัน และลดการบาดเจ็ บ จากการใช้ง านที่ ม ากเกิ น ไปช่วยในการ
ออกแบบอุปกรณ์อีกทัง้ ช่วยในการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์ย่งิ ขึน้
7. การออกแบบอุปกรณ์เพื่อลดการบาดเจ็บ เป็ นการพัฒนาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการออก
กาลัง กายเพื่ อ เป็ น การป้องกัน การเกิ ด อาการบาดเจ็ บ ของนั ก กี ฬ าและผู้ท่ี อ อกก าลัง กาย เช่น
รองเท้าที่ทาให้ลดอาการบาดเจ็บจากการกีฬามากขึน้ (ศิริรตั น์ หิรญ
ั รัตน์, 2551; อรวรีย ์ อิงคเตชะ,
2553)
2.3 การศึกษาทางชีวกลศาสตร์
2.3.1 คิเนเมติกส์เชิงเส้น
เป็ นการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่เป็ นเส้นตรง (translation or linear
motion) และในการเคลื่อนที่แบบหมุนก็จะทาให้การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งที่เป็ นเส้น
โค้ง จึงทาให้ความเร็วและอัตราความเร็ว (speed and velocity)เป็ นส่วนเกี่ ยวข้องในการหาค่า
ระยะทางและระยะขจัด ซึ่งมีสตู รดังนี ้
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เมื่ อ S แสดงถึง ความเร็วเฉลี่ ย ในการเคลื่ อ นที่ ในหนึ่งหน่วยเวลา แสดงถึ ง
ระยะทางในการเคลื่นที่ในหนึ่งหน่วยเวลา และ t แสดงถึงเวลาในการเคลื่อนที่ในหนึ่งหน่วยเวลา
ซึ่งในเรื่องของการหาความเร็วเชิงเส้นเป็ นปริมาณสเกลาร์ (อรวรีย ์ อิงคเตชะ, 2553)
̅
𝑽

𝒅
𝒕

เมื่อ v แสดงถึงความเร็วเฉลี่ยในการเคลื่อนที่ในหนึ่งหน่วยเวลา d แสดงถึงระยะ
ขจัดในการเคลื่อนที่ระยะสัน้ เป็ นหนึ่งหน่วยเวลา และ t แสดงถึงระยะเวลาที่เคลื่อนที่ในหนึ่งหน่วย
เวลา ซึ่งในเรื่องของการหาความเร็วเชิงเส้นเป็ นปริมาณสเกลาร์การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีก
จุดหนึ่งที่เป็ นเส้นตรงและการเคลื่อนที่แบบหมุนก็จะทาให้การเคลื่ อนที่จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
ที่เป็ นเส้นโค้ง จึงทาให้ความเร็วเฉลี่ยเท่ากับระยะทางหารด้วยระยะเวลาที่เคลื่อนที่และความเร็ว
เฉลี่ ยของร่างกาย คือระยะขจัด จึงท าให้ความเร็วเฉลี่ ยเท่ากับ ระยะขจัดหารด้วยระยะเวลาที่
เคลื่อนที่จากการศึกษาในการยิงบาสเกตบอลพบว่าในการยิ งประตูถา้ มีพืน้ ที่ในการยิงก็จะทาให้
การยิงประตูนนั้ มีประสิทธิภาพและทาให้มีความสมดุลการยิงมีเวลาในการตัง้ ท่ายิงประตู
2.3.2 คิเนเมติกส์เชิงมุม
ในการเคลื่อนไหวของวัตถุในแนวโค้งจากตาแหน่งหนึ่งไปยังอีกตาแหน่งหนึ่งการ
เปลี่ยนแปลงตาแหน่ง ระยะทางเชิงมุมทาให้วตั ถุนั้นเคลื่อนไปจึงเท่ากับมุมระหว่างตาแหน่งแรก
และตาแหน่งสุดท้าย สูตรความเร็วเชิงมุมมีดงั นี ้
𝝎

=

𝜽
𝒕

=
แทนความเร็วเชิงมุม (Angular Speed or Angular Velocity)
=
ระยะขจัดเชิงมุม (Angular Distance or Angular Displacement)
𝒕
=
แทนเวลาที่วตั ถุหรือร่างกายเคลื่อนที่จากตาแหน่งเริ่มต้นจนสิน้ สุด
อัตราเร็วเชิงมุมเฉลี่ยหารระยะขจัดเชิงมุมด้วยเวลาเคลื่อนไป
ω
θ
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2.3.3 คิเนติกส์เชิงเส้น
การศึ ก ษาที่ เป็ นการเคลื่ อ นที่ เชิ ง เส้น หรื อ แรง เป็ นสาเหตุท่ี ท าให้เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ (motion) หรือรู ปร่าง (Shape) หรือทัง้ การเคลื่อนที่และรู ปร่างของวัตถุ
แรงก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบเฉพาะ 4 ประเภท (อรวรีย ์ อิงคเตชะ, 2553)
1.) ขนาด หมายถึง ปริมาณของแรงที่กระทาต่อวัตถุ มีหน่วยเป็ นนิวตัน หรือ
ปอนด์ เช่น 44 นิวตัน หรือ 10 ปอนด์
2.) ทิ ศ ทาง หมายถึ ง ทิ ศ ทางที่ แ รงกระท าต่อ วัต ถุ เช่น ทิ ศ ทางตั้ง ฉากกับ
พืน้ ผิว 60 องศา
3.) จุดที่แรงกระทาต่อวัตถุ หมายถึง ตาแหน่งที่แรงกระทาต่อวัตถุหรือรับแรง
เข้าสูร่ ะบบ
4.) แนวกระทา หรือเส้นแนวแรง เป็ นเส้นตรงที่ลากจากจุดที่ แรงกระทาต่อ
วัตถุ ไปตามทิศทางของแรง
กฎของความเร่ง วัตถุท่ี มีการเคลื่อนที่ โดยพยายามรักษาแรงให้คงที่ เมื่อมี การวัด
อัตราเร็วของวัตถุนนั้ จะพบว่าเพิ่มขึน้ ตลอดระยะที่แรงกระทา คือ วัตถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ง อัตรา
ความเร็วเปลี่ยนไปเป็ นสัดส่วนโดยตรงกับแรงมีทิศทางเดียวกับแรง
F
โดยที่ F
M
a

=

ma

แทนแรงที่กระทาต่อวัตถุ
แทนมวลของวัตถุ
แทนความเร่ง

ถ้าแรง F กระทากับมวล m1วัดความเร่งได้ a1 และออกแรงเท่ากันกับ มวล m2 วัด
ความเร่ง ได้ a2 จากสมการจะได้วา่
m1a1 =

m2a2 หรือ

=
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การคานวณหาค่าพลังงาน (Power) มีดงั นี ้
การค านวณหาค่ า power จะค านวณได้ต่ อ เมื่ อ งานที่ ใ ช้ (Using work) = แรง
(Force) x ระยะทางที่ใช้แรง (Distance Where Force) และการหาค่าแรง (Force) = มวล (Mass)
x ความเร่ง (Acceleration)
การหาพลังงานเฉลี่ย (Average Power) หน่วยเป็ น วัตต์ (Watt)= (square root of
4.9) x body mass(kg) x (square root of jump distance(m) x 9.81
การหาพลังงานสูงสุด (Peak power) หน่วยเป็ น วัตต์ (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 คิเนติกส์เชิงมุม
คุณ สมบัติของวัตถุท่ี ตา้ นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่ อนที่ เชิงเส้น เป็ นการวัดใน
ปริมาณที่ได้รูปในลักษณะมวลและวัตถุท่ีตา้ นการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เชิงมุม สามารถวัดใน
ลักษณะเชิงปริมาณในรูปของ Moment of Inertia โดยที่จะพิจารณาวัตถุท่ีประกอบไปด้วยอนุภาค
ของมวลจานวนมาก ดังนัน้ Moment of Inertia ของวัตถุจะนามาคานวณได้ดงั นี ้ (อรวรีย ์ อิงคเตชะ
, 2553)
𝐈 = ∑ 𝐦𝐢 𝐫𝐢𝟐

โดยที่

I
mi
ri

แทนMoment to Inertia
แทนมวลอนุภาคI
แทนรัศมี (ระยะทาง) ไปยังแกนของการหมุน
โดยลากผ่านจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงโลก

2.4 ชีวกลศาสตร์การกีฬาในการยิงประตูกีฬาบาสเกตบอล
การเล่นบาสเกตบอลจาเป็ นต้องใช้ทฤษฎีของชีวกลศาสตร์การกีฬาเพื่อมาวิเคราะห์
ทักษะและพัฒนาในการยิงประตูระยะต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการยิงประตูระยะใกล้ ระยะไกล เช่น การ
ยิงลูก 2 คะแนน หรือการยิงประตูโทษนัน้ เพื่อให้เกิดทักษะที่ถกู ต้องส่งผลถึงประสิทธิภาพการยิง
ประตูท่ีแม่นยามากขึน้ อีกทัง้ ในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน เป็ นการยิงประตูท่ีมีระยะไกลซึ่งการ
ใช้ ชี ว กลศาสตร์ก ารกี ฬ ามาวิ เ คราะห์ทั ก ษะการยิ ง ระยะไกลส่ ง ผลถึ ง การปล่ อ ยบอลที่ มี
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ประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับการศึกษาครัง้ นีเ้ น้นศึกษาการยิงประตูเพื่อให้เกิดความคงที่และ
ใกล้เคียงการยิงประตูในแต่ละครัง้ ถึงผลของความแม่นยาและพัฒนาทักษะในการยิงประตูหาจุด
ในการฝึ กมากกว่านี ้ การยิงประตูท่ีมีทักษะการยิงที่ไม่ถูกต้องก็จะส่งผลให้ความแม่นลดลงโดย
Okubo & Hubbard (2015) พบว่า การยิงประตูบ าสเกตบอลก็ จะมี รูปแบบการยิงประตูโดยใช้
แขนเดียว และเชื่อมโยงกับการปล่อยลูกบาสโดยใช้ขอ้ ต่อแขนบน ปลายแขน มือ หัวไหล่ ข้อต่อ
ข้อมือและข้อศอกเป็ นจุดสาคัญการปล่อยซึ่งการปล่อยในแต่ละครัง้ ก็ส่งผลถึงการปล่อยบอลที่มี
ความเร็ว โดยใช้ขอ้ ศอกและข้อมือเป็ นการบังคับทิศทางในการปล่อยจากการศึกษาในการยิงประตู
บาสเกตบอลได้มีวิจยั อีกเรื่องหนึ่งได้ศึกษาเรื่องระยะทาง ถ้ามีระยะทางที่เพิ่มขึน้ ก็จะทาให้ความ
แม่นยาลดลง ผลการศึกษาของ Okazaki & Rodacki (2012) พบว่า ในการเพิ่มขึน้ ของระยะทาง
ทาให้การยิงประตูมีความแม่นยาลดลงสาเหตุมาจากการลดลงของมุมในการปล่อยบอลให้สงู อีก
ทัง้ ก็ทาให้วิธีการยิงที่ถูกต้องลดลงซึ่งเป็ นส่ว นสาคัญ ในการยิงประตูบาสเกตบอลที่ มีระยะทาง
เพิ่มขึน้ ในสถานการณ์จริงวิถีการปล่อยลูกบาสเกตบอลเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างมุม ความเร็ว
ของบอลและการปล่อยบอลมาจากผูเ้ ล่นในการตัง้ ท่ายิงประตูจึงเกิดความประสบความสาเร็จใน
การยิงประตู ผลการศึกษาของ Slawinski Jean et al. (2018) พบว่า การเคลื่อนไหวของมุมข้อต่อ
ทัง้ ส่วนล่างและส่วนบนมีสว่ นสาคัญต่อการยิงประตูระยะ 3 คะแนน โดยการเคลื่อนไหวของข้อต่อ
จะเป็ น การยื ด เข้าและเหยี ย ดออกของข้อ ต่อ และการหุบ เข้า กางออกของข้อต่อ ส่งผลต่อ เมื่ อ
ระยะทางที่ห่างจากเส้น 3 คะแนน ออกไปจะทาให้การเคลื่อนไหวในช่วงระหว่างการยิงประตูของ
มุมข้อต่อส่วนบน ประกอบด้วย มุมข้อมือ ข้อศอก และข้อหัวไหล่ จะบังคับการปล่อยของลูกบอล
และนิว้ มือจะเป็ นส่วนที่ควบคุมลูกบอลให้ไปสูห่ ่วงประตู ขณะที่มมุ ข้อต่อส่วนล่าง ได้แก่ มุมข้อเท้า
มุมข้อเข่า มุมข้อสะโพก จะเป็ นส่วนที่เหยียดเพื่ อส่งแรงให้กับมุมข้อต่อส่วนบนในการปล่อยลูก
บอลให้มี องศาที่ ลงสู่ ห่วง และพบว่า การเหนื่ อยล้าและไม่เหนื่ อยล้าของมุม ข้อต่อส่วนบนและ
ส่วนล่าง ไม่มี ความแตกต่างอย่างมี นัยส าคัญ ทางสถิ ติท่ี ระดับ .05 ผลการศึกษาของ Daniel et
al.(2018) พบว่า เทคนิคการยิงประตูระยะ 3 คะแนนให้มี ความแม่นยา จะต้องมีเทคนิคการยิง
ประตูท่ีดีประกอบด้วย ปลายเท้าขณะที่เหยียดและมุมข้อเข่าจะต้องมีความสัมพันธ์กันพบว่ามี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และมุมข้อสะโพกจะมีส่วนสาคัญที่ส่งแรงและ
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ.05 อีกทัง้ ความสัมพันธ์ในการปล่อยบอลให้มีความ
แม่นยา มุมข้อหัวไหล่ มุมข้อศอก และมุมข้อมือ เป็ นการควบคุมทิศทางการปล่อยบอลโดยการ
เหยียดของมุมและมุมข้อเท้า มุมข้อเข่า มุมข้อสะโพก จะเป็ นส่วนในการยืดเข้าและเหยียดออก หุบ
เข้า กางออกของมุมเพื่อให้เกิดการส่งแรงไปยังมุมข้อหัวไหล่ ข้อศอก และข้อมือ ในการปล่อยบอล
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โดยส่วนสาคัญในขณะปล่อยบอล มุมการปล่อยบอล ความเร็วในการปล่อยบอล และความสูงของ
การปล่อ ยบอลจะมี ผ ลต่อ ความแม่น ย าที่ ล งสู่ ห่ วง ผลการศึก ษาของ Podmenik,Nadja et al.
(2017) พบว่า เมื่อระยะทางเพิ่ม ขึน้ มุม ในการยิงประตู ได้แก่มุม ข้อหัวไหล่ มุมข้อศอก และมุม
ข้อมือจะมีองศาเพิ่ มขึน้ ตามระยะทาง มีผลต่อการปล่อยบอลระยะทางที่ใกล้และกลางทาให้มุม
การปล่อยบอลจะมีมมุ ที่สงู ถ้าระยะทางที่ไกลมุมในการปล่อยบอลจะน้อยลงทาให้ประสิทธิภาพ
ของการยิงประตูนอ้ ยลง การควบคุมลูกบอลและการปล่อยบอลมีผลสาคัญมากโดยความเร็วของ
การปล่อยบอลและมุมการปล่อยบอลจะต้องมีความใกล้เคียงในแต่ละครัง้ ของการยิงประตูและ
ความสูงของลูกบอลจะต้องมีความใกล้เคียงของการยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล
ที่สาคัญมุมข้อต่อส่วนล่าง มุมข้อสะโพก มุมข้อเข่า มีส่วนสาคัญในการส่งแรงคือความเร็วของมุม
ในการเคลื่อนที่โดยการเหยียดออก ซึ่งมีผลต่อระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล และมีผลต่อ
ระยะไกลมากสุดเนื่องจากความเร็วของมุมข้อต่อส่วนล่างจะต้องมีความใกล้เคียงต่อการปล่อย
บอลจะทาให้การปล่อยบอลมีมมุ ที่มากขึน้ และทาให้ลกู บอลมีมมุ มากขึน้ จะทาให้เกิดประสิทธิภาพ
ต่อการยิงประตู
3. งานวิจัยทางชีวกลศาสตร์ในกีฬาบาสเกตบอล
3.1 ชีวกลศาสตร์ในการยิงประตู
งานวิ จัย ของ Abdelrasoul et al. (2015) ได้ศึก ษาผลจากการยิ ง ประตูให้ป ระสบ
ความสาเร็จ นัน้ เกิดจาก ส่วนล่างของร่างกายเป็ นส่วนสาคัญ คือ ขาอยู่ ในท่าเตรียมพร้อมและ
ความเร็วจากการย่อเพื่อในการปล่อยลูกบอล ซึ่งเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ในการยิ ง ประตูไ ด้ ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ งานวิ จัย Çetin and Muratlı (2014) ได้ท าการศึ ก ษาการ
วิเคราะห์ของการกระโดดยิงประตูส่งผลต่อระหว่างอายุ 14-15 ปี ชายในนักกีฬาบาสเกตบอล ค่า
มุมที่ต่าที่สุดของมุมเข่าและค่ามุมปล่อยลูกบอลมากที่สุดคือ ศูนย์กลางของผูย้ ิงประตู องศาเข่า
119.93องศา ระยะเวลาในการกระโดดยิงประตูรวมของผู้ เล่นแต่ละตาแหน่งตาแหน่งเซนเตอร์
0.51 วินาที ผูเ้ ล่นการ์ด 0.46 วิ นาที และ ผูเ้ ล่นปี ก 0.38 วินาที และ Arias (2012) พบว่า อิทธิพล
ของนา้ หนักลูกบอลที่มีตอ่ ความแม่นยาในการยิงและประสิทธิภาพของนักกีฬาบาสเกตบอล เมื่อมี
การเปรี ย บเที ย บกับ การควบคุม ลู ก บอล โดยสัง เกตการณ์ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ความแม่ น ย า และ
ประสิทธิภาพสูงด้วยลูก 440-G ผลแสดงให้เห็นว่าความแม่นยา ประสิทธิภาพ และลูกบอล มีผล
ต่อการยิงประตูให้ประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Schmidt (2012) พบว่า ในการ
ยิงประตูให้สาเร็จมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็ นการเคลื่อ นที่ยิงตาแหน่งการวางขาใน
การยิงลาตัวหรือจังหวะการยิง ซึ่งทัง้ หมดนีข้ นึ ้ อยู่กับเกมส์ในการแข่งขันของแต่ละเกมส์จะมีความ
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ยากง่ายที่ต่างกันสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Podmenik et al. (2014) พบว่า นักกีฬาบาสเกตบอล
หญิงอายุ 15 ปี และ 16 ปี มีความแตกต่างการควบคุมในการยิงประตู ซึ่งการควบคุมการยิงประตู
ที่เพิ่มขึน้ ของศูนย์กลางที่ลดลงผลการศึกษาพบว่า การแสดงผลของลูกบาสเกตบอลรุน่ ใหม่ขนาด
เบอร์ 6 ไม่ได้ส่งผลต่อประสิ ทธิ ภ าพในการยิง ของนักบาสเกตบอล และการโยนโทษเป็ น เพี ย ง
ข้อยกเว้นในการยิงส่วนประสิทธิภาพของการยิง 3 คะแนนไม่เพิ่มขึน้ สอดคล้องกับ ธนกรณ์ การ
ภักดี (2552) ได้ศึกษาผลของความเหนื่อยที่มีต่อความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอล กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัย ครัง้ นี ้ เป็ น นัก เรีย นชายอายุไ ม่เกิ น 18 ปี โรงเรีย นพระมารดานิ จ จานุ
เคราะห์ท่ีผ่านการพิจารณาคัดเลือกเป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลรุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี ของโรงเรียนพระ
มารดานิจจานุเคราะห์ผ่านการฝึ กและการทดสอบมาแล้ว จานวน 20 คน วัดการเต้นของหัวใจ
ขณะพักปกติและขณะทาการทดสอบด้วยเครื่องตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจวัดความแม่นยา
การยิงประตูบาสเกตบอลที่เส้นโยนโทษจานวน 10 ลูก ทัง้ ก่อนและหลังการทาโปรแกรมการฝึ กที่
ระดับ ความหนัก ร้อ ยละ 70 – 85 ของอัต ราการเต้น หัวใจสูงสุด ท าการทดสอบทั้ง หมด 3 ครัง้
ระยะเวลาห่างกันครัง้ ละ 1 สัปดาห์ พบว่าความเหนื่อยภายหลังการฝึ กตามโปรแกรมครัง้ ที่ 1 2
และ3 ที่ระดับความหนักร้อยละ 70 – 85 ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด ส่งผลให้ความแม่นยาใน
การยิงประตูบาสเกตบอลลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05
3.2 ประสิทธิภาพในการยิงประตูบาสเกตบอล
3.2.1 ตาแหน่งในการยิงประตูบาสเกตบอล
การยิงประตูในกี ฬาบาสเกตบอลตาแหน่งของผูเ้ ล่นแต่ละคนมีความสาคัญ ใน
การทาคะแนนจะต้องมีความแม่นยาเพื่ อให้เกิดชัยชนะในการแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับ จีรวัฒ น์
สัทธรรม (2555) ได้ศกึ ษาความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลในระยะทิศทางลักษณะการยิง
ประตูตาแหน่งของผูเ้ ล่น ทีมแพ้ทีมชนะ และช่วงเวลาก่อนแข่งขัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครัง้ นีไ้ ด้แก่นกั กีฬาบาสเกตบอลชายที่ยิงประตูบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 40
ในระหว่างวันที่ 3 – 13 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดขอนแก่ น จ านวน 10 ทีม คือ จังหวัดขอนแก่น ,
จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสุโขทัย, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดสงขลา, จังหวัด
นครนายก, จังหวัดยะลา, จังหวัดตาก, และกรุ งเทพมหานคร ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) และพบว่า ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอลของนักกี ฬาชายที่
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครัง้ ที่ 40 ตาแหน่งที่มีความแม่นยามากที่สดุ คือ ตาแหน่งเซ็นเตอร์
มี ความแม่น ยาคิดเป็ นร้อยละ 45.64 ตาแหน่งการ์ด มี ความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ 41.27 และ
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ตาแหน่งปี ก มีการยิงประตูมากที่สุดแต่มีความแม่นยาน้อยที่ สุด มีความแม่นยาคิดเป็ นร้อยละ
40.43 และสอดคล้อ งกับ จรัล พงษ์ สาหร่ายทอง (2551) เปรีย บเที ย บผลของการฝึ ก ยิ ง ประตู
บาสเกตบอลเพียงอย่างเดียว การฝึ กยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กบั การฝึ กจินตภาพ และการฝึ ก
ยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการฝึ กจินตภาพและการฝึ กควบคุม การหายใจ ที มีผลต่อความ
แม่ น ย าในการยิ ง ประตูระยะ 3 คะแนน กลุ่ม ตัวอย่า งที่ ใช้ในงานวิจัย ครัง้ นี ้ เป็ น นัก เรีย นชาย
ระดับ มัธ ยมศึก ษา ปี ที่ 4 และ 5 ที่ เคยเรีย นวิ ช าบาสเกตบอลมาแล้ว และเป็ นสมาชิ ก ชุม นุ ม
บาสเกตบอลของโรงเรีย นสามัค คี วิ ท ยาคม และโรงเรีย นจุฬ าภรณ์ ราชวิ ท ยาลัย อาเภอเมื อ ง
จัง หวัด เชี ย งรายจ านวน 42 คน โดยได้ม าจากการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจงพบว่ า
ความแม่นยาในการยิงประตูบาสเกตบอล 3 คะแนน ของกลุ่มทดลองที่ 3 โดยทดสอบระหว่างก่อน
การฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 2 4 และ 6 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05
สอดคล้องกับงานวิจยั Struzik et al. (2014) พบว่า ในการยิงประตูจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึ กให้
เกิ ด ความแม่ น ย าเพื่ อ ที่ ส ามารถให้เกิ ด ชัย ชนะสาเหตุท่ี น าไปสู่ชัย ชนะได้ มาจากการฝึ ก ห่ ว ง
ที่ มี ข นาดเล็ กกว่ามาตรฐานโดยการฝึ ก การโยนโทษและองศาของการปล่อ ยบอลให้มี วิถี โค้ง
เมื่ อผู้เล่นสามารถทาได้อย่างช านาญสิ่ งที่ ขาดไม่ได้ในการยิงประตูคือ ฝึ กมุม หรือองศาในการ
ปล่อย ฝึ กความเร็วในการปล่อย ฝึ กการปล่อยบอลให้มีความสูงขึน้ และมุมของหัวไหล่ในการตัง้ ท่า
ยิง และ Gaetano et al. (2016) พบว่า การยิงบาสเกตบอลเป็ นพืน้ ฐานในการเล่นบาสเกตบอลใน
การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ในขณะที่ยิงประตูท่ีมีมมุ กว้างจะนาไปสู่มุมที่มีขนาดเล็กในการเข้า
ห่วงซึ่งเป็ นสิ่งที่ทาให้เกิดถึงความแม่นยาน้อยลงมุมที่ดีท่ีสดุ ของการยิงประตูเส้นโค้งจะค่อนข้างต่า
มากกว่าเส้นโค้งกลางหรือสูงในการวิเคราะห์นนั้ จาเป็ นที่จะต้องเข้าใจในสิ่งที่เป็ นตัวแปรที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการทางานโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแก้ไขช่วยสามารถคานวณโอกาสที่บอลลงสู่ ห่วง
สอดคล้องกับงานวิจยั Khlifa et al. (2013) พบว่า ความถนัดของตาแหน่งในการยิงบาสเกตบอล
เป็ นจุดสาคัญอีกส่วนหนึ่งที่ทาให้เกิดความแม่นยาได้โดยมาจากตาแหน่งของการกระโดดยิงและ
ตาแหน่งของบอลที่ปล่อยออกไป ซึ่งทัง้ สองอย่างเป็ นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เนื่องจากส่งผลถึงการยิง
ประตูโดยที่เป้าหมายหลักคือ ยิงบอลให้ลงห่วง สอดคล้องกับงานวิจยั Erčulj & Štrumbelj (2015)
พบว่าบาสเกตบอลเป็ นกีฬาที่เล่นกันเป็ นรูปแบบทีมซึ่งในการเล่นจะต้องมีวิธีการเล่นในเกมส์แต่ละ
เกมส์เป็ นสิ่งสาคัญที่ผฝู้ ึ กสอนจะต้องรูค้ วามสามารถของผูเ้ ล่นแต่ละคนและ Jorge et al. (2013)
พบว่า การติดต่อระหว่างผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาในขณะมีการแข่งขันนัน้ มีความจาเป็ นต่อการให้
ข้อมูลการปรับแทคติค เทคนิค หรือการขอเวลานอกของนักกีฬา เพื่อที่จะให้นกั กีฬาปรับรูปแบบใน
ลักษณะของการพูดไม่มีผลของอิทธิพลโดยตรง
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3.2.2 การยิงประตูระยะ 3 คะแนน
การยิ ง ประตู ร ะยะ 3 คะแนน จ าเป็ นต้อ งมี ก ารศึ ก ษาด้า นคิ เนเมติ ก ส์เพื่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพของการยิ ง ประตูในแต่ล ะครัง้ พร้อ มทั้ง ท่ าทางการยิ ง ประตูท่ี ถูก ต้อ งสอดคล้อ ง
กั บ งานวิ จั ย Okubo & Hubbard, (2016); Ruano, Alarcón, & Ortega, (2015) พบว่ า ในการ
เปรียบเทียบการเคลื่อนไหวของแขนโดยใช้สมการทางคิเนเมติกส์ท่ วั ไป มีการเปรียบเทียบการยิง
ประตู 3 รูปแบบ คือ การยิงประตูว่างเปล่า การยิงประตูหน้ามือ และการยิงประตูท่ วั ไปที่ ควบคุม
ด้วยมื อข้างขวา ปลายแขนและส่วนบนแขนที่ เคลื่ อนไหว การตัง้ ท่าการยิงประตูสามารถสร้าง
ความเร็วมุมในการปล่อยและแบ็คสปิ นส์ได้ตามต้องการในการยิงประตูนดั พิเศษทาให้นกั กีฬามีลกู
บอลที่ปล่อยออกไปตามที่ตอ้ งการด้วยความเร็วมุมในการปล่อยและแบ๊คสปิ นส์ อีกทัง้ ยังต้องมี การ
ควบคุมความเร็วและการเร่วความเร็วเชิงมุมร่วมกันสอดคล้องกับงานวิจยั Antonio et al. (2013)
พบว่า อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงระยะเส้น 3 คะแนนในบาสเกตบอลแสดงให้เห็นได้ว่าจานวน
ของการยิ ง ประตู 3 คะแนนในฤดูก าล 2009/2010 ที่ สูง กว่า การติ ด ตาม 2010/2011 เมื่ อ มี
ระยะทางที ยาวขึน้ สามารถเปรียบเที ยบของทั้ง 2ปี มี ความแตกต่า งอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ
ระหว่าง small-forward จากจานวนทดลองของการยิงประตู นอกจากนีม้ ีขอ้ แตกต่างในท่าทางการ
ยิงประตูและข้อแตกต่างเปอร์เซนต์สาหรับการยิงประตูของการ์ด และ Fylaktakidou et al (2011)
พบว่า ในการแข่งขันบาสเกตบอลสิ่งที่ทาให้เกิดผลการแพ้หรือชนะขึน้ อยู่กบั ความผิดพลาดในการ
ส่ง การยิงประตู การป้องกัน การโต้กลับการเคลื่อนที่ผิดระเบียบแต่ส่ิงสาคั ญที่สดุ คือการป้องกันคู่
ต่ อ สู้ จ ากการศึ ก ษา Verhoeven & Newell (2016) พบว่ า การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการยิ ง
บาสเกตบอลให้เกิ ด ประสบความส าเร็จ จากการควบคุม ความแปรปรวนของการทดลองตาม
วิธีแก้ไขของพารามิเตอร์การปล่อยบอลให้มีความแม่นยา เป็ นหน้าที่ของระดับทักษะของแต่ละ
บุคคลและสอดคล้องกับงานวิจัย Khlifa et al. (2013) พบว่า ในมุมการปล่อยบอลความเร็วและ
ความสูงและในมุมข้อต่อหัวไหล่ในการปล่อยบอลมีความสาคัญต่อการยิงประตูเพื่อให้เกิดความ
แม่นยาและยังแสดงถึงการเพิ่มขึน้ ของจานวนในการยิงลูกโทษเป็ นผลสาเร็จ อีกทัง้ การฝึ กการยิง
ประตูกับการลดลงขอบห่วงมีความสาคัญต่อการปรับปรุ งในการยิงลูกโทษซึ่งจะส่งผลต่อความ
แม่นยาของนักกีฬา สอดคล้องกับงานวิจยั Ortega et al (2015) พบว่า การวิเคราะห์ผลของการยิง
ประตูและการตัดสินใจระหว่างการยิงประตูท่ีสอดคล้องถึงการปรับเปลี่ยนความสูงห่วงพบว่า กลุ่ม
ทดลองเพิ่มจานวนของการยิงประตูท่ีมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับท่าทางการยิงประตูของผลการเพิ่มความจาเป็ นที่จะต้องปรับเปลี่ยนและปรับความสูงของการ
ยิงบาสเกตบอลและการออกกาลังกายที่เจาะจงและปรับ ปรุ งประสิทธิภาพและผลการยิงประตู
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Slawinski et al. (2015) พบว่า ผลของความเหนื่อยล้าของคิเนเมติกส์
การยิง3 คะแนนในกี ฬาบาสเกตบอล ความเหนื่อยล้าของการยิงประตูมีผลต่อการลดลงมุม ข้อ
สะโพกและเพิ่มมุม ไหล่เมื่อศูนย์กลางของมวลอยู่ท่ี จุดต่าสุด การปรับเปลี่ยนทางชีวกลศาสตร์
นี ้ไม่ ไ ด้เปลี่ ย นแปลงความแม่ น ย าของการยิ ง จะแสดงให้เห็ น ว่า ความเหนื่ อ ยล้า มี ผ ลต่อ การ
เคลื่อนไหวทางคิเนเมติกส์และความแม่นยาของการยิง 3 คะแนน และ Stöckel & Fries (2013)
พบว่า การมีระยะเส้นสามคะแนนที่กว้างขึน้ จากเดิม 6.25 เมตร เป็ น 6.75 เมตร มีผลต่อการยิง
ประตูโดยทางสายตา เพราะเป็ นกลไกในการยิงประตูบาสเกตบอลอีกทัง้ ยังส่งผลถึงความแม่นยา
และมี อิ ท ธิ พ ลต่อ สิ่ ง อื่ น เช่ น มุม ความสูง ในการปล่ อ ยบอลและยัง ส่ ง ผลต่อ การฝึ ก ซ้อ มกี ฬ า
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย Ammar et al. (2016) พบว่ า การยิ ง ลู ก โทษในกี ฬ าบาสเกตบอล
การวิเคราะห์คิเนเมติก ส์ข องการยิ ง ลงและไม่ลงในระหว่างกระบวนการเรียนรู ม้ ี ค วามจ าเป็ น
ต่อนักกีฬาที่ไม่ชานาญโดยมุมหัวเข่าคือตัวแปรในการสอนหรือผูฝ้ ึ กสอนควรแทรกแซงการปรับปรุง
ผลลัพ ธ์การเรีย นรู แ้ ละนักกี ฬ าระดับสูง มี ความจ าเป็ น ที่ จ ะต้องได้รบั การแนะน าจากผู้ฝึกสอน
อีกด้วยเพื่อที่จะนาไปใช้ในสนามแข่งขัน
3.2.3 ท่าทางกับการยิงประตู
ในการยิงประตูกีฬาบาสเกตบอลการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬา
บาสเกตบอล เป็ นทักษะพืน้ ฐานกีฬาบาสเกตบอลจะอาศัยการทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่ถกู ต้อง
ด้วยการวางท่าทาง ลักษณะการยืนที่ถกู ต้องข้างที่ทาการยิงประตูเท้าจะนาอยูข่ า้ งหน้าส่วนอี กข้าง
จะยืนเท้าตาม ตัวตรง ตามองที่ห่วง แขนที่ทาการยิงประตูตงั้ ฉากตรงอยู่ในทิศทางเดียวกับห่วง
และมือวางอยูร่ ะหว่างใต้ลกู บอล ส่วนแขนที่ไม่ได้ทาการยิงประตูจะประคองอยูร่ ะหว่างด้านข้างลูก
บอล การเตรียมพร้อมของท่าทางและการย่อในการยิงประตูจะช่วยส่งอัตราเร็วในการปล่ อยลูก
บอลซึ่งเป็ นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในการทาให้การยิงประตูนนั้ ประสบผลสาเร็จการยิงประตูจะต้องมี
ความสูงในการปล่อยลูกบอล (Height to Release) ซึ่งขึน้ อยู่กับลักษณะรู ปร่างแต่ละบุคคลและ
ทักษะรูปแบบในการยิงประตู เช่น ในการกระโดดยิงประตูและการยืนยิงประตู มีความแตกต่างกั น
ขึน้ อยู่กบั ตาแหน่งในการยิงอยู่ในช่วงระยะใกล้หรือระยะไกลจากห่วงประตู ซึ่งสรุปว่าความสูงใน
การปล่อยลูกบอล เป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งของผูย้ ิงประตูส่วนเรื่องอัตราเร็วและมุมของลูกบอลขึน้ อยู่
กับระยะทางในการปล่อยลูกยิงประตูและการป้องกันของฝ่ ายตรงข้าม (Hay, 1978, pp. 214-220)
อีกทั้งระยะทางในการยิงประตู (Distance of The Shot) มี ผลต่ออัตราเร็วของลูกบอลในการยิง
ประตู (Slawinski et al., 2015) ซึ่ง ทัก ษะการเคลื่ อ นที่ ยิ งประตูจ ะใช้อัต ราเร็วลูก บอลน้อ ยกว่า
ทักษะอื่นๆ เนื่องจากระยะทางในการยิงใกล้กบั ห่วงมากที่สดุ ทาให้อตั ราเร็วและมุมของลูกบอลมี
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ความสัม พันธ์กันที่จะทาให้เกิดความแม่นยาในการยิงประตูทาคะแนน จากการศึกษางานวิจัย
บาสเกตบอลของ Alves and Felix (2012) พบว่า การยิงประตูท่ีมีระยะทางเพิ่มขึน้ จะทาให้การยิง
ประตูมีความแม่นยาน้อยลง สาเหตุมาจากมุมในการปล่อยลูกบอลลดลง และวิธีการท่าทางในการ
ยิงจะถูกต้องน้อยลง ดังนัน้ การยิงลูกบอลเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่ าง มุม อัตราเร็วในการส่งลูก
บอล และท่าทางที่ถกู ต้องของท่ายิงประตูจะช่วยให้การยิงประตูสาเร็จ (Hay, 1978, pp. 214-220)
อีกทัง้ ลักษณะตาแหน่งในการยืนและรูปร่างของผูเ้ ล่นฝ่ ายป้องกัน ถ้าผูเ้ ล่นฝ่ ายป้องกันมีรูปร่างสูง
ใหญ่นนั้ จะสามารถกระโดดป้องกันได้ดี ส่งผลให้ประสิทธิภาพความแม่นยาของอัตราเร็วและมุม
ของลูกบอลลดลง ทาให้ผยู้ ิงประตูจะต้องกระโดดให้สงู กว่าฝ่ ายป้องกันเพื่อส่งอัตราเร็วและมุมของ
ลูกบอลให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ (Hay, 1978, pp. 214-220)
3.2.4 พลังการกระโดดยิงประตู
ในการกระโดดมีความสาคัญต่อการยิงประตูบาสเกตบอลไม่วา่ จะเป็ นการเลย์อพั
การกระโดดแย่งลูกหรือจะเป็ นการกระโดดยิงประตูซ่งึ เป็ นสิ่งสาคัญมากของการเล่นบาสเกตบอล
และในการแข่งขันบาสเกตบอลการกระโดดยิงประตูเป็ นปั จจัยหนึ่งที่แสดงความแม่นยาของผูเ้ ล่น
โดยการสร้างจังหวะการยิงประตูการกระโดดยิงประตูใ ห้เกิดความแม่นยานัน้ จะต้องสร้างจังหวะ
ตัวเองโดยการเลีย้ งบาสเกตบอลเพื่อกระโดดในการยิงประตูจะต้องมีความสมดุลในการหยุดยิง
ประตูดว้ ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการยิงประตูส่ิงแรกที่จะส่งแรงในการปล่อยบอลคือ พลังจากขา
ทัง้ สองข้างเพื่อส่งแรงไปยังหัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ จากการศึกษา Markovic et al (2013) พบว่า ใน
การประยุกต์ใช้ความหนักในการฝึ กกระโดดมีการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ เมื่อมีอณ
ุ หภูมิรา่ งกายที่
เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องตลอดการแข่งขันและไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นในสนาม พลังกล้ามเนือ้ ขา
จะสามารถรักษาได้จนถึงควอเตอร์ 4 ทาให้กล้ามเนือ้ ได้รบั ความเสียหายคือการสูญเสียพลังของ
กล้ามเนือ้ ขาอีกทัง้ ยังทาให้ประสิทธิภาพในการกระโดดลดลง เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่นอุณหภูมิ
ของร่างกายสามารถลดความเมื่อยล้าในช่วงตลอดการแข่งขันได้ สอดคล้องกับงานวิจยั Pliauga
et al. (2015) พบว่า เมื ่ อ มี ก ารเปรี ย บเที ย บลัก ษณ ะทาง ชี ว กลศาสตร์ข องขาระหว่า งการ
กระโดดยิงประตูโดยไม่มีลกู และกระโดด countermovement jump ซึ่งจะมีความแตกต่างระหว่าง
ตัว แปรด้า นศัก ยภาพของนัก กี ฬ าที่ ส ามารถใช้ในระหว่า งท าการยิ ง ประตู และ Struzik et al.
(2014) พบว่า การกระโดดมีความสัม พันธ์ต่อประสิทธิ ภาพการยิงประตูท่ีมี ระยะทางที่มากกว่า
ระยะห่ า งจากห่ ว งประตู 6.75เมตร อี ก ทั้ง พื ้น ที่ ร ะยะใกล้ 3.75 และ 5.25 เมตร ท าให้รยางค์
ส่วนล่างมีผลต่อการส่งแรงในการยิงประตูเล็กน้อย อีกทัง้ Gaetano, et al. (2016) พบว่า มุมข้อ
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ต่อรยางค์ส่วนล่างเป็ นปั จจัยที่ ส่งผลต่อแรงส่งในการยิงประตูระยะไกล ทาให้เกิ ดความสมดุล
ระหว่างการกระโดดยิงประตู
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนนี ้
1. การกาหนดประชากรและการสุม่ กลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใ่ ช้ในการวิจัย
นั ก กี ฬ าบาสเกตบอลของสโมสรอาชี พ ที่ ติ ด อั น ดั บ 1-3 รายการไทยแลนด์
บาสเกตบอลลีกจานวน 36 คนอายุระหว่าง 19-30 ปี และนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาที่
แข่งขันระดับกีฬานักเรียนจานวน 12 คน อายุระหว่าง 17-18 ปี ผูเ้ ข้าร่วมที่เป็ นนักกีฬาสมัครเล่น
ต้องมีประสบการณ์ไม่นอ้ ยกว่า 6 รายการ
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจัย
นักกีฬาบาสเกตบอลตาแหน่ง shooting guard และpoint guard ของสโมสรอาชีพที่
ติดอันดับ 1-3 รายการไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก จานวน 4 คน และนักกีฬาบาสเกตบอลตาแหน่ง
shooting guard และpoint guard ของโรงเรียนอัสสัมชัญ นครราชสี ม าที่แข่งระดับกี ฬ านักเรียน
จานวน 6 คน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างในครัง้ นีเ้ ป็ นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
เกณฑ์การคัดเข้า
1. เป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลที่เล่นลีกอาชีพ ในไทยแลนด์บาสเกตบอลลีก
2. เป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลสมัครเล่นสังกัดโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
3. เป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลที่มีตาแหน่ง shooting guard และpoint guard
เกณฑ์การคัดออก
1. นักกีฬาเกิดอาการบาดเจ็บทาให้ไม่สามารถเข้าร่วมงานวิจยั
2. นักกีฬาไม่ประสงค์เข้าร่วมงานวิจยั
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ผูเ้ ข้าร่วมทุกคนลงนามยินยอมการเข้าร่วมโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พิจารณาการศึกษางานวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ (062/61X) ผูเ้ ข้าร่วมจะต้อง
ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการศึกษาและรายละเอียดของการยิงประตูระยะ 3 คะแนนที่ตงั้ ไว้และ
สามารถถอนตัวได้ในทุกกรณี
2. เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. กล้องอินฟาเรดเคลื่อนไหวยี่หอ้ Qualysis รุน่ OQUS7+ ความถี่กล้องในการจับภาพ
280 เฮิรต์ จานวน 6 เครื่องขาตัง้ กล้องวีดีโอ จานวน 6 ชุด และData transfer (bit per second)
ไม่นอ้ ยกว่า 100 เมตร โดยใช้สายสัญญาณ หรือ Wireless (option)
2. เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม Qualysis รุน่ OQUS7+ วิเคราะห์การเคลื่อนไหว
แบบ 3 มิติ
3. อุปกรณ์กาหนดพิกดั อ้างอิง (Calibration Frame)
4. แผ่นวัดแรงการกระโดดยี่หอ้ kistler จานวน 1 เครื่อง ความถี่ 2.5 – 5 กิโลนิวตัน (kN)
5. ลูกบาสเกตบอล ยี่หอ้ molten ขนาดเบอร์ 7
6. สนามและแป้นบาสเกตบอล
7. ใบบันทึกข้อมูลนักกีฬาและข้อมูลวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.ทาหนังสือขอใช้สถานที่ในการเก็บข้อมูลวิจยั
2.ทาหนังสือขออนุญาตถึงหน่วยงานที่นกั กีฬาสังกัด
3.อธิบายรายละเอียดในการเก็บข้อมูลวิจยั
4.จัด เตรีย มสถานที่ ท าการ calibration พื ้น ที่ ในการเก็ บ ข้อ มูล และให้นัก กี ฬ าท าการ
อบอุน่ ร่างกายให้พร้อม 5-10 นาที
5.ติดMarker 37 จุดบนร่างกายนักกีฬา
6.ทาการเก็บข้อมูลโดยให้นกั กีฬาทาการยิงประตู 2 ช่วงๆละ 5 ลูก โดยแต่ละลูกมีเวลา
พักอย่างน้อย 1-3 นาทีและพักระหว่างช่วงอย่างน้อย 5-7 นาที
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ตาราง 1 ตาแหน่งในการติด Marker
ชื่อจุดบอกตาแหน่ง (Marker)
CFB
RTPB, LTPB
RTAB, LTAB
STB
RTICB, LTICB
RTPB, LTPB
RTLCL, LTLCL
RTCPB, LTCPB
RTHTB, LTHTB
RTMTB, LTMTB
C2
T12
RTCF, LTCF (Elbow)
RTLE, LTLE
RTME, LTME
RTLB, LTLB (Wrist)
RTUB, LTUB (Insertion)
RTRB, LTRB (Insertion)
CSB
RTCCB, LTCCB
RTTB, LTTB
RTTB, LTTB

บริเวณตาแหน่งบนร่างกาย
Center of Frontal Bone
Right And Left Parietal Bone
Right And Left Acromion Bone
Sternum Bone
Right And Left Iliac Crest Bone
Right And Left Public Bone
Right And Left Lateral Cartilage Ligament
Right And Left Center of Patella Bone
Right And Left Head Tibia Bone
Right And Left Metatarsal Bone
Cervical 2
Thoracic 12
Right And Left Coronoid Fossa
Right And Left Lateral Epicondyle
Right And Left Medial Epicondyle
Right And Left Lunate Bone
Right And Left Ulna Bone
Right And Left Radial Bone
Center of Sacrum Bone
Right And Left of Calcaneus Bone
Right And Left of Talus Bone
Right And Left of Talus Bone

ที่มา: อังสุมาลี สมบูรณ์สขุ . (2560). การวิเคราะห์คิเนมาติคส์ของท่าหมุนตัวเตะในกีฬาเทควันโด.
ปริ ญ ญานิ พ นธ์ วท.ม. (วิ ท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ าและการออกก าลั ง กาย), บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
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ภาพประกอบ 13 ตาแหน่งในการติด Marker
ที่มา: อังสุมาลี สมบูรณ์สขุ . (2560). การวิเคราะห์คิเนมาติคส์ของท่าหมุนตัวเตะในกีฬา
เทควันโด. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย), บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมสถิ ติท่ี ใช้ในการวิเคราะห์งานวิจัยนี เ้ ป็ น โปรแกรมส าเร็จ รู ป วิเคราะห์ช่วงมุม
ข้อต่ออยู่ในท่ากาลังยิงประตูจนถึงก่อนการปล่อยบอล และวิธีการกรองสัญญาณ (FilteringData)
นาข้อมูลการทดสอบการยิงประตู 2 ช่วง ช่วงละ 5 ลูก มาหาค่าเฉลี่ยเฉพาะลูกที่ลงห่วงในแต่ละ
ช่วงและค านวณหาค่าเฉลี่ ย (x) ส่วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (SD) ค่าสูง สุด (Max) และค่าต่ าสุด
(Min) ของตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมข้อหัวไหล่ มุมข้อสะโพก มุมข้อ
เข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู โดยมุมการยิงประตูหาได้จากมุมของลูกบอลที่ปล่อยออกไป
ในการกระโดดยิง ประตู ตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่ แรง ความเร็ว และพลังการกระโดด ขณะยิง
ประตูระยะ 3คะแนน โดยการนาสมการของแรงและความเร็วมาคูณเพื่อหาพลังการกระโดด หา
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ความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนนโดยใช้ สถิติสเปี ยร์
แมน แรงค์( Spearman rank)และสถิ ติ เพี ย ร์สัน คอริ เลชั่น (Pearson correlation) ก าหนดค่ า
นัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครัง้ นี ้ ผูว้ ิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลตามระเบียบวิธีการ
ทางสถิติ โดยศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมข้อหัวไหล่ มุมข้อสะโพก
มุมข้อเข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู ตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่ พลังการกระโดดยิงประตู
ระยะ 3 คะแนนของในนักกี ฬ าบาสเกตบอล เพื่ อหาค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ค่ า สูง สุด (Max) ค่ า ต่ า สุด (Min) และความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งพลัง ในการกระโดดกับ มุ ม
ในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน จากนัน้ จึงนาผลมาวิเคราะห์เสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
ดังนี ้
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด ของข้อมูลทั่วไปในกลุม่ นักกีฬา
อาชีพ
ลาดับ

ข้อมูลทั่วไป (N=4)

SD

Min

Max

1

อายุ (ปี )

28.3

6.6

21

36

2

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

187.3

8.3

180

199

3

นา้ หนัก (กิโลกรัม)

88.5

13.5

79

108

4

ประสบการณ์ในการแข่งขัน (ปี )

10.8

3.9

7

15

หมายเหตุ N คือ จานวนนักกีฬาอาชีพ
จากตาราง 2 กลุ่มนักกีฬาอาชีพ 6 คน ได้ออกจากการทดสอบ 2 คนเนื่องจากมีอาการ
บาดเจ็บ มีคา่ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุดของอายุ ส่วนสูง นา้ หนัก และ
ประสบการณ์ในการแข่งขัน มีค่าเท่ากับ 28.3±6.6 (36,21) ปี , 187.3±8.3 (199,180) เซนติเมตร,
88.5±13.5 (108,79) กิโลกรัม, 10.8±3.9 (15,7) ปี ตามลาดับ
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ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุดของข้อมูลทั่วไปในกลุม่ นักกีฬา
สมัครเล่น
ลาดับ

ข้อมูลทั่วไป (N=6)

SD

Max

Min

1

อายุ (ปี )

16.5

0.5

17

16

2

ส่วนสูง (เซนติเมตร)

180.0

3.0

185

176

3

นา้ หนัก (กิโลกรัม)

71.3

10.1

90

62

4

ประสบการณ์ในการแข่งขัน (ปี )

3.2

0.8

4

2

หมายเหตุ N คือ จานวนนักกีฬาสมัครเล่น
จากตาราง 3 กลุ่มนักกี ฬาสมัครเล่น มีค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และ
ค่าสูงสุดของอายุ ส่วนสูง นา้ หนัก และประสบการณ์ในการแข่งขัน มีค่าเท่ากับ 16.5±0.5 (17,16)
ปี , 180.0±3.0 (185,176) เซนติเมตร, 71.3±10.1 (90,62) กิโลกรัม, 3.2±0.8 (4,2) ปี ตามลาดับ
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด มุมในระนาบทัง้ 3 แกน
ของการศึกษา 3 มิติ ตัวแปรมุมข้อมือ(flexion/extension) ข้อศอก (flexion/extension) ข้อหัวไหล่
(flexion/extension) ข้อสะโพก(flexion/extension) ข้อเข่า (flexion/extension) ข้อเท้า
(flexion/extension) มุมในการยิงประตู และพลังกระโดด ในกลุม่ นักกีฬาอาชีพ
ลาดับ

ตัวแปรที่ศกึ ษา (n=21)

SD

Max

Min

1

มุมข้อมือ (องศา)

142.9

3.9

148

129

2

มุมข้อศอก (องศา)

152.1

2.9

157

146

3

มุมข้อหัวไหล่ (องศา)

115.7

3.0

121

109

4

มุมข้อสะโพก (องศา)

184.1

0.9

186

183

5

มุมข้อเข่า (องศา)

167.9

4.2

173

158

6

มุมข้อเท้า (องศา)

133.2

1.9

136

129

7

มุมในการยิงประตู (องศา)

46.56

0.30

47.2

45.9

8

พลังกระโดด (วัตต์)

670.3

69.6

747

549

หมายเหตุ n คือ จานวนครัง้ ในการยิงประตูลงห่วงของนักกีฬาอาชีพ
จากตาราง 4 กลุ่ม นักกี ฬ าอาชี พ เมื่ อท าการยิงประตูระยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้
นาลูกที่ลงห่วงมาวิเคราะห์ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่า สูงสุดของตัว
แปรมุมข้อมือ ข้อศอกข้อหัวไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า มุมในการยิงประตู และพลังกระโดด มี
ค่ า เท่ ากั บ 142.9±3.9(148,129) อ งศ า, 152.1±2.9 (157,146) อ งศ า , 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) วัตต์ ตามลาดับ
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ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด มุมในระนาบทัง้ 3 แกน
ของการศึกษา 3 มิติ ตัวแปรมุมข้อมือ(flexion/extension) ข้อศอก (flexion/extension) ข้อหัวไหล่
(flexion/extension) ข้อสะโพก(flexion/extension) ข้อเข่า (flexion/extension) ข้อเท้า
(flexion/extension) มุมในการยิงประตู และพลังกระโดด ในกลุม่ นักกีฬาสมัครเล่น
ลาดับ

ตัวแปรที่ศกึ ษา (n=26)

SD

Max

Min

1

มุมข้อมือ (องศา)

143.8

2.5

149

139

2

มุมข้อศอก (องศา)

152.2

2.8

157

146

3

มุมข้อหัวไหล่ (องศา)

115.5

2.8

119

110

4

มุมข้อสะโพก (องศา)

183.9

3.7

187

165

5

มุมข้อเข่า (องศา)

169.9

2.3

175

165

6

มุมข้อเท้า (องศา)

133.1

2.1

137

129

7

มุมในการยิงประตู (องศา)

46.62

0.21

46.9

46.1

8

พลังกระโดด (วัตต์)

474.2

55.2

545

390

หมายเหตุ n คือ จานวนครัง้ ในการยิงประตูลงห่วงของนักกีฬาสมัครเล่น
จากตารางที่ 5 กลุม่ นักกีฬาสมัครเล่น เมื่อทาการยิงประตูระยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้
นาลูกที่ลงห่วงมาวิเคราะห์ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุดของตัว
แปรมุมข้อมือ ข้อศอก ข้อหัวไหล่ ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า มุมในการยิงประตู และพลังกระโดด มี
ค่ า เท่ า กั บ 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) วัตต์ ตามลาดับ
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ตาราง 6 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนนของกลุม่
ตัวอย่างโดยวิธี Pearson Correlation
ลาดับ
1
2

ตัวแปรที่ศกึ ษา
พลังในการกระโดด (วัตต์) และ
มุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน (องศา)
หมายเหตุ

n
47

r
-0.059

p
0.558

n คือ จานวนลูกที่ลงห่วงในการยิงประตูของกลุม่ ตัวอย่าง
r คือ ค่าความสัมพันธ์ของกลุม่ ตัวอย่าง
p คือ ระดับนัยสาคัญทางสถิติ

จากตาราง 6 พบว่า พลังในการกระโดดไม่มีความสัมพันธ์กับมุมในการยิงประตูระยะ 3
คะแนน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 (p=0.558)
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บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการศึกษาในการเปรียบเทียบตัวแปรทางคิเนเมติกส์
ได้แก่ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมข้อหัวไหล่ มุม ข้อสะโพก มุมข้อเข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิง
ประตู และตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่ พลังกระโดดยิงประตูระยะ 3 คะแนน จากนั้นนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ดว้ ยระบบการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวเป็ นระบบสามมิติ โดยการบันทึกภาพการ
แสดงทักษะของนักกีฬาในการกระโดดยิงประตูระยะ 3 คะแนนเสมือนจริง จานวนกล้องที่ใช้ในการ
วิ เคราะห์ทั้ง หมด 6 ตัว ความเร็ว กล้อ งในการจับ ภาพ 280 เฮิ ร ต์ ในการวิ จัย ครั้ง นี ้ ผู้วิ จัย ได้
ด าเนิ น การวิเคราะห์ข้อ มูล โดยการหาค่า เฉลี่ ย ( ) ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าต่ าสุด
(Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) ของตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุม
ข้อหัวไหล่ มุมข้อสะโพก มุมข้อเข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู ตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่
แรง ความเร็ว และพลังกระโดด ขณะยิงประตูระยะ 3 คะแนน และหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังใน
การกระโดดกั บ มุ ม ในการยิ ง ประตูร ะยะ 3 คะแนนโดยใช้ส ถิ ติ เพี ย ร์สัน คอริเลชั่น (Pearson
correlation) กาหนดค่านัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 และจึงทาการสรุปผลได้ดงั ต่อไปนี ้
1. ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุดและค่าสูงสุดของข้อมูลพืน้ ฐานของอายุ
น า้ หนัก ส่วนสูง ของนักกี ฬ ากลุ่ม ตัวอย่างทั้ง หมด 10 คน แบ่งเป็ น นัก กี ฬ าอาชี พ (n = 4) เป็ น
นักกี ฬาสมัครเล่น (n = 6) โดยส่วนใหญ่ จะถนัดมือขวา (n = 9) และมีอายุ ส่วนสูง และนา้ หนัก
เฉลี่ย เท่ากับ 21.2±7.2 ปี , 182.9±6.5 เซนติเมตร, 78.2±14.0 กิโลกรัม ตามลาดับและข้อมูลการ
ยิงประตูของกลุ่มตัวอย่าง เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างทัง้ หมด (n = 10) ทาการยิงประตูระยะ 3 คะแนน
คนละ 10 ครัง้ จะสามารถยิงลงห่วง 47 ครัง้ หากพิจารณาเป็ นรายกลุ่ม จะพบว่า กลุ่ม นักกี ฬ า
อาชีพ (n = 4) สามารถยิงลงห่วงได้ 21 ครัง้ และกลุม่ นักกีฬาสมัครเล่น (n = 6) สามารถยิงลงห่วง
26 ครัง้
2. กลุ่ม นักกี ฬ าอาชี พ (n = 4) เมื่ อทาการยิงประตูระยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้
นาลูกที่ลงห่วงมาวิเคราะห์ ทาให้เกิดตัวแปรทางคิเนเมติกส์และตัวแปรทางคิเนติกส์ ดังนี ้ กลุ่ม
นักกีฬาอาชีพ เมื่อทาการยิงประตูระยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครัง้ นาลูกที่ลงห่วงมาวิเคราะห์ แสดง
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุดของตัวแปรมุมข้อมือ ข้อศอก ข้อหัวไหล่
ข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า มุมในการยิงประตู และพลังกระโดด 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) วัตต์ ตามลาดับ
3. กลุ่ม นัก กี ฬ าสมั ค รเล่ น เมื่ อ ท าการยิ ง ประตูร ะยะ 3 คะแนน คนละ 10 ครั้ง
นาลูกที่ลงห่วงมาวิเคราะห์ แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่าสุด และค่าสูงสุดของตั ว
แปรมุมข้อมือ ข้อศอก ข้อหัวไหล่ขอ้ สะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า มุมในการยิงประตู และพลังกระโดด 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) วัตต์ ตามลาดับ
4. ไม่พ บความสัม พัน ธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับ มุม ในการยิง ประตูระยะ 3
คะแนน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ 0.05 (p=0.558)
อภิปรายผลการวิจัย
การวิ จัย ครัง้ นี ้วิ เคราะห์ตัวแปรทางคิ เนเมติ ก ส์แ ละคิ เนติ ก ส์ในการยิ ง ประตูระยะ 3
คะแนน ของกีฬาบาสเกตบอลโดยการจาลองการยิงประตูเสมือนจริงที่ระยะ 90 องศา ซึ่งทาการ
ทดสอบโดยเก็ บ ข้อ มูล ด้ว ยการวิ เคราะห์แ บบ 3D ศึก ษาตัว แปรทางคิเนเมติ ก ส์แ ละคิเนติก ส์
หาความสัม พันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน ระหว่างนัก
บาสเกตบอลสมัครเล่นและอาชีพ ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์และคิเนติกส์
มุมข้อมื อ มุมข้อศอก มุม ข้อหัวไหล่ มุม ข้อสะโพก มุม ข้อเข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู
ของกลุ่ ม นั ก กี ฬ าสมั ค รเล่ น และมื อ อาชี พ มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ นมุ ม การยิ ง ประตู ร ะหว่ า ง
มุมข้อหัวหัวไหล่และมุมข้อศอก มุมข้อมือและมุมข้อเข่า มุมศอกและมุมข้อเท้า มุมข้อหัวไหล่และ
มุมข้อเท้า ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ .05 ในการยิงประตูระยะ 3 คะแนน
ผลของการศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์พ บว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่ง
การศึกษาทางชีวกลศาสตร์สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการยิงประตูระยะต่างๆ ของนักกีฬา
บาสเกตบอลที่ผ่านการฝึ กซ้อมและประสบการณ์การแข่งขันมีผลต่อการวิเคราะห์ในอนาคตในทาง
ที่ ดีขึน้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม ที่ เป็ นไปได้ อี กทั้งยังขึน้ อยู่กับ ประสบการณ์ในการยิงประตู ใน
การศึกษาครัง้ นีพ้ บว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Jean.S, Julien .L, Julien. P, Eve.T, & Charles.K el. (2018) พบว่า การยิงประตู
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ระยะ 3 คะแนน โดยการวิเคราะห์ทางคิเนเมติกส์ของมุมในการปล่อยบอล การควบคุมลูกบอล
และความเร็วของในการปล่อยบอลจะส่งผลต่อการยิงประตูให้ลงห่วงรวมทัง้ ความเหนื่อยล้าของ
กล้ามเนื อ้ ในขณะแข่งขันนั้นก็ มี ผ ลต่อความแม่นยาอี กด้วย อีกทั้งยังสอดคล้องกับ F.martijin ,
Karl. M (2016) พบว่า ความสัม พัน ธ์ของท่าทางในการยิ งประตูแ ละการควบคุม ลูก บอลขณะ
ปล่อยบอลมีส่วนสาคัญในการยิงประตูและมีผลต่อความแม่นยาที่มากขึน้ อีกทัง้ ยังรวมถึงทักษะ
ของการยิงประตูของนักกีฬา ในขณะที่การศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ในกลุม่ นักกีฬาสมัครเล่น มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ี ระดับ.05 แต่เมื่อเปรียบเทียบผลที่แสดงกับกลุ่มนักกีฬา
อาชีพนัน้ แสดงให้เห็นว่าทักษะการยิงประตู การปล่อยบอล ประสบการณ์ยงั ไม่สามารถเทียบเท่า
กลุ่มนักกี ฬาอาชีพได้แต่การนาชีวลกลศาสตร์มาเพิ่มประสิทธิ ภาพมีผลถึงการพัฒ นาในการยิง
ประตูของกลุ่ม นักกี ฬ าสมัครเล่น ให้มี ทักษะที่ ถูก ต้อ งตามหลักการของการยิง ประตูท างชี วกล
ศาสตร์ สอดคล้องกับ Kumar S., Ghai Guru .D, Joshi Hem. C (2015) พบว่า การศึกษาทางคิเน
เมติกส์ในขณะแข่งขันโดยศึกษาการยิงประตู ระยะแรกของการแข่งขัน การควบคุมการปล่อยบอล
ขณะปล่อยบอล มัดกล้ามเนือ้ จะทางานได้ดีและมีความแม่ นยา เมื่อมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั่งถึ งปลายเกมส์ของการแข่ง ขันความเหนื่ อยล้าของมัดกล้ามเนื อ้ จะเกิ ด ขึน้ ท าให้ทิ ศ
ทางการปล่อยบอล การควบคุมบอลในการยิงประตูจึงไม่คอ่ ยมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับ
Chiao-Fang Hung. , Chung – Chiang Chen. (2017) พบว่า การยิงประตูของกีฬาบาสเกตบอล
ส่วนสาคัญคือแรงของการย่อตัวเพื่อที่จะกระโดดยิงประตูทาให้ส่งผลต่อการปล่อยบอลโดยการใช้
นิว้ มือบังคับทิศทางรวมถึงลาตัวมีผลต่อการปล่อยบอล เนื่องจากการปล่อยจะต้องอาศัยแรงใน
การกระโดด ลาตัวจะต้องมีท่าทางที่ถูกต้องเพื่อที่สามารถควบคุมทิศทางโดยใช้นิว้ มือเป็ นส่วนที่
บัง คับ ของการปล่อ ยบอล ในขณะที่ ก ลุ่ม นัก กี ฬ าอาชี พ ศึก ษาตัว แปรทางคิ เนเมติก ส์ มี ค วาม
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ Nadja P., Matej S., Milan C., Frane
E. (2017) พบว่า ช่วงที่มีการยิงประตู การเคลื่อนไหวของข้อหัวไหล่ ข้อศอก และข้อมือ จะต้องมี
ความเร็วของการเคลื่อนไหวเนื่องจากความเร็วของการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆจะส่งผลต่อการ
ปล่อ ยบอลและท าให้ก ารปล่ อ ยบอลมี ค วามแม่ น ย า และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ง ยัง ขึ น้ อยู่กับ
ระยะทางที่ยิงประตู เมื่ อระยะทางเพิ่มขึน้ จากบริเวณที่ห่างจากห่วงประตูระยะใกล้ 3.75 เมตร
ระยะกลาง 5.25 เมตร และระยะไกล6.75 เมตร มุมของการยิงประตูจะเปลี่ยนไปตามระยะต่างๆ
จะส่งผลถึงความแม่นยาในระยะนัน้ ๆโดยที่การยิงประตูระยะต่างๆให้มีประสิทธิภาพ จะต้องมีมุม
การยิงประตูแต่ละครัง้ ใกล้เคียงกัน การศึกษาตัวแปรทางคิเนติกส์ระหว่างกลุ่มนักกีฬาสมัครเล่น
และนักกี ฬาอาชีพ มีความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับ Jan
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Legg., David B. Pyne .el. (2017)พบว่า ตัวแปรทางคิเนติกส์ในการกระโดดยิงประตูจะส่งผลต่อ
การยิงประตูเมื่อมีระยะทางที่ไกลมีลกั ษณะท่าทางการกระโดดที่ถกู ต้อง รวมถึงมุมข้อเท้า ข้อเข่า
ข้อสะโพก จะมีผลต่อการส่งแรงไปยังการปล่อยบอล เมื่อเวลาแข่งขันที่นานกล้ามเนือ้ แขนจะมี
ความเหนื่อยล้าประสิทธิภาพลดลงจึงทาให้ลกั ษณะการกระโดดมีส่วนช่วยในการยิงประตูมากขึน้
และจากผลการวิจัยในครัง้ นี ้ พบว่า เมื่ อศึกษาในประเด็นของความสัม พันธ์ระหว่างพลังในการ
กระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3คะแนน กลับพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านในงานวิจยั ที่ตงั้ ไว้ และในส่วนของแรงปฏิกิริยาที่
พื น้ ขณะกระโดดมี ส่วนส าคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ การยิ งประตูระยะไกลจะต้อ งมี ท่าทางการกระโดดที่
ถูกต้องตามหลักชีวกลศาสตร์ โดยผลที่เกิดขึน้ ดังกล่าว ผูว้ ิจยั ได้อนุมานสาเหตุไว้วา่ อาจเป็ นเพราะ
กลุ่ม ตัวอย่างมี นา้ หนักตัวและงานที่ใช้ในการกระโดดที่ แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดความสัม พันธ์
ระหว่างพลังในการกระโดดและมุมในการยิงประตูได้โดยยาก ดังนัน้ จึงไม่เป็ นไปตามแนวคิดหรือ
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องที่กล่าวถึง วิธีการคานวณสูตรเพื่อหามุมที่เหมาะสมในการยิงประตูตามหลักการ
แล้ว มีปัจจัยที่เกิดขึน้ ในขณะยิงประตู ได้แก่ จุดสูงสุดในการปล่อยบอล (Release height) ความ
สูงของห่วง (Hoop height) ระยะห่างจากห่วง (Distance from the basket) และมุมที่บอลทากับ
ห่วง (Inclination angle) (Okazaki, V., Rodacki, A., & Satern, M.,el (2015) ท าให้ค วามสูงใน
การกระโดดมีความสัมพันธ์กบั พลังในการกระโดดยิงประตูไปด้วย ซึ่งสามารถช่วยให้จดุ ปล่อยบอล
สูงสุดนัน้ เลื่อนไปอยูใ่ นจุดที่สงู ขึน้ ได้ ดังรูป

ภาพประกอบ 14 ความสัมพันธ์ความสูงในการกระโดดกับพลังในการกระโดดยิง
ที่มา: Okazaki, V., Rodacki, A., & Satern, M.,el (2015) A review on the basketball
jump shot.
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สรุ ปได้ว่าตัวแปรทางคิเนเมติกส์และคิเนติกส์ หากมีการเคลื่อนไหวของแขนรวมทัง้ การ
กระโดดยิงประตูท่ีใกล้เคียงต่อการยิงประตูในมุมที่ถกู ต้องทาให้การยิงประตูมีความแม่นยาที่มาก
ขึน้ ซึ่ง การยิ ง ประตูระยะไกลจะต้อ งอาศัย ทัก ษะ ประสบการณ์เข้ามาเกี่ ย วข้อ งด้วยเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของการยิงประตู เมื่อมุมข้อต่อต่างๆได้แก่ มุมข้อเท้า ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อหัวไหล่
ข้อศอก ข้อมือ มีองศาของการปล่อยที่ใกล้เคียงต่อการปล่อยในแต่ละครัง้ และการควบคุมลูกบอล
ก่อนปล่อยบอลที่ถูกต้องรวมทัง้ มีความสัมพันธ์ทุกมุมข้อต่อต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ าพในการยิงประตูระยะไกลได้ดีและช่วยลดความเมื่ อยล้าของกล้ามเนื อ้ แขนตลอด
ระยะเวลาการแข่ ง ขั น อี ก ทั้ ง ยั ง สาม ารถเพิ่ ม ศั ก ยภาพของกลุ่ ม นั ก กี ฬ าสมั ค รเล่ น แสดง
ความสามารถออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในส่วนกลุ่มนักกีฬาอาชีพสามารถพัฒนาทักษะ
การยิ งประตูโดยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการยิ งประตูระยะไกลได้อ ย่างมี ประสิท ธิ ภ าพทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคต
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
เพิ่มการวัดความเร็วในลูกบอลขณะที่ปล่อยบอลออกจากมือแล้ว
ข้อเสนอแนะในการทาการวิจยั ครัง้ ต่อไป
ควรมีการเทียบพลังในการกระโดดยิงประตูว่ามีพลังกระโดดกี่เปอร์เซนต์เมื่อเทียบกับ
พลังกระโดดสูงสุด เพื่อนาผลมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมฝึ กได้อย่างเหมาะสม
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ศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
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กีฬาบาสเกตบอล
กติกาหมวดการแข่งขันบาสเกตบอล
1.การแข่งขันบาสเกตบอล
บาสเกตบอลเป็ นการเล่นโดยทีม 2 ทีม แต่ละทีมมีผูเ้ ล่น 5 คน จุดมุ่งหมาย
ของแต่ละทีม คือการทาคะแนนด้านห่วงตาข่ายของฝ่ ายตรงข้าม และป้องกันฝ่ ายตรงข้ามไม่ให้ทา
คะแนน การแข่งขันถูกควบคุมโดยกรรมการ เจ้าหน้าที่โต๊ะ และ ผูค้ วบคุมการแข่งขัน(ถ้ามี)
2.ห่วงตาข่ายฝ่ ายตรงข้าม หรือ ห่วงตาข่ายทีมตนเองห่วงตาข่ายที่ทีมนัน้ รุกไปทา
คะแนน คือห่วงตาข่ายฝ่ ายตรงข้าม และห่วงตาข่ายที่ทีมรับป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามทาคะแนน
คือห่วงตาข่ายทีมตนเอง
3.ผูช้ นะการแข่งขันทีมที่มีคะแนนมากกว่าเมื่อสิน้ สุดการแข่งขันจะเป็ นผูช้ นะการ
แข่งขัน
กติกาหมวดสนามและอุปกรณ์
1. สนามแข่งขัน
สนามแข่งขันต้องเป็ นพืน้ เรียบแข็งไม่มีส่ิงกีดขวางโดยมีขนาดยาว 28 เมตร และ
กว้าง 15 เมตร ซึ่งวัดจากขอบในของเส้น
2. แดนหลัง
แดนหลังของทีมประกอบด้วยห่วงตาข่ายของฝ่ ายตนเอง ส่วนกระดานหลังที่ย่ืน
เข้ามาในสนามแข่งขันและส่วนของสนามแข่งขันที่กาหนดโดยเส้นหลังที่อยู่ดา้ นหลังห่ วงตาข่าย
ของฝ่ ายตนเองมีเส้นข้างและเส้นกลาง
3. แดนหน้า
แดนหน้า ของที ม ประกอบด้ว ย ห่ ว งตาข่ า ยของฝ่ ายตรงข้า ม , ส่ ว นของ
กระดานหลังที่ ย่ื นเข้ามาในสนามแข่งขัน และส่วนของสนามแข่งขันที่ กาหนดโดยเส้นหลังที่ อยู่
ด้านหลังห่วงตาข่ายของฝ่ ายตรงข้าม เส้นข้างและขอบในของเส้นกลางใกล้ห่วงตาข่ายของฝ่ าย
ตรงข้าม
4. เส้น
เส้นทุกเส้นจะต้องตีดว้ ยสีขาวหรือสีอ่ืนๆที่ตดั กัน กว้าง 5 เซนติเมตร สามารถ
มองเห็นได้ชดั เจน
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5. เส้นเขตสนาม
สนามแข่งขันจะกาหนดด้วยเส้นเขตสนามประกอบด้วย เส้นหลัง และเส้น
ข้าง เส้นดังกล่าวไม่ใช่ส่วนของสนามแข่งขัน สิ่งที่กีดขวางใดๆรวมทัง้ ที่น่ งั ของทีมต้องอยู่ห่างจาก
สนามแข่งขันอย่างน้อย 2 เมตร
6. เส้นกลางวงกลมกลางและครึง่ วงกลมโยนโทษ
เส้นกลางจะต้องตี เส้นขนานกับเส้น หลัง จากจุด กึ่งกลางของเส้น ข้าง เส้น
กลางจะต้องต่อยื่นออกไปจากเส้นข้าง 15 เซนติเมตร ทัง้ สองด้านเส้นกลางเป็ นส่วนหนึ่งของแดน
หลัง วงกลมกลางจะต้องตีเส้นวงกลมที่ก่ึงกลางสนามแข่งขัน และมีรศั มี 1.80 เมตร โดยวัดถึงขอบ
นอกของเส้นรอบวง ถ้าจะทาสีในวงกลมกลางจะต้องทาเป็ นสีเดียวกันกับสีของเขตกาหนดเวลา
ครึ่งวงกลมโยนโทษจะต้องตีเส้นครึ่งวงกลมไว้ในสนามแข่งขัน มีรศั มี 1.80 เมตร โดยวัดถึงขอบ
นอกของเส้นรอบวงซึ่งมีจดุ ศูนย์กลางอยูท่ ่ีก่งึ กลางเส้นโยนโทษ
7. เส้นโยนโทษ เขตกาหนดเวลา และช่องยืนเพื่อแย่งบอลการโยนโทษ
เส้นโยนโทษจะต้องตีเส้นขนานกับเส้นหลังของแต่ละข้างโดยจะต้องมีขอบ
นอกไกลที่สุดห่างจากขอบในของเส้นหลัง 5.80 เมตร และมีความยาว 3.60 เมตร จุดกึ่งกลางของ
เส้นโยนโทษ จะต้องอยู่บนเส้นสมมติท่ีลากต่อเชื่อมกันจากจุ ดกึ่งกลางของเส้นหลังทัง้ สองข้างเขต
กาหนดเวลา จะต้องตีเป็ นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่ในสนามแข่งขันที่กาหนดโดยเส้นหลังเส้นที่ย่ืนต่อ
ของเส้นโยนโทษ และเส้นที่ ลากมาจากเส้นหลัง โดยมีขอบนอกห่างจากจุดกึ่งกลางของเส้นหลัง
2.45 เมตร และสิน้ สุดที่ขอบนอกของเส้นที่ย่ืนต่อของเส้นโยนโทษเส้นต่างๆเหล่านี ้ยกเว้นเส้นหลัง
ถือเป็ นส่วนหนึ่งของเขตกาหนดเวลาช่องยืนแย่งบอลการโยนโทษตามแนวเขตกาหนดเวลาสงวนไว้
เพื่อให้ผเู้ ล่นยืนในระหว่างการโยนโทษให้ทาช่องยืน
8. เขตการยิงประตู 3 คะแนน
เขตการยิงประตู 3 คะแนนของทีม คือพืน้ ที่ทงั้ หมดของสนามแข่งขัน ยกเว้น
พืน้ ที่ใกล้ห่วงตาข่ายของฝ่ ายตรงข้ามโดยมีเขตกาหนดและรวมถึงเส้นขนาน 2 เส้นที่ตอ่ ยื่นตัง้ ฉาก
ออกจากเส้นหลังโดยมีขอบนอกห่างจากขอบในของเส้นข้าง 0.90 เมตร เส้นโค้งที่มีรศั มี 6.75 เมตร
วัดจากจุดกึ่งกลางห่วงตาข่ายที่ด่ิงลงมาบนพืน้ สนามโดยวัดถึงขอบนอกของเส้น จุดกึ่งกลางห่วง
ตาข่า ยบนพื ้น สนามถึ ง ขอบในของจุด กึ่ ง กลางของเส้น หลัง มี ระยะ 1,575 เมตร เส้น โค้ง ต้อ ง
เชื่อมต่อกับเส้นขนานทัง้ สองเส้น (ตัวเส้น 3 คะแนน ไม่ใช่สว่ นของเขตยิงประตู 3 คะแนน)
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ภาพประกอบ 15 พืน้ ที่ยิงประตู 2และ3 คะแนน
ที่ ม า: สุ ช าย วิ จิ ต รบุ ญ ยรัก ษ์ . (2557). กติ ก าบาสเกตบอล 2014: สมาคมกี ฬ า
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
รูปแบบของการรุก
ในการเล่นบาสเกตบอลโดยปกติท่ วั ไปแบบของการรุกแยกได้เป็ น 2 แบบ คือ การรุก
ช้าและการรุกเร็วรูปแบบการรุกช้าใช้ในโอกาสที่ฝ่ายรุกมีรูปร่างใหญ่และเคลื่อนไหวช้ากว่าและยัง
สามารถใช้ในโอกาสที่ใกล้จะหมดเวลาการแข่งขันซึ่งทีมรุกมีคะแนนนา การรุกเร็วใช้ในโอกาสที่ผู้
เล่นมีความสามารถเฉพาะตัวดี อีกทัง้ ยังสามารถนาลูกบอลไปแดนหน้าได้อย่างรวดเร็ว วิ่งเร็วและ
มีกาลังดี
รูปแบบของการรุกช้า
การรุกตัวหมุนเดียว เป็ นการเล่นที่นิยมในปั จจุบนั ผูเ้ ล่นที่เ ป็ นตัวหมุนจะทาหน้าที่บงั
ฝ่ ายรุ กป้อนลูกฝ่ ายเดียวกันให้ทาประตูและสิ่งสาคัญ คือ การเข้าแย่งลูกบอลหลังจากยิงประตู
ตาแหน่งผูเ้ ล่นหมุนเดียว มี 3 ตาแหน่ง ยืนสูง ยืนต่า และยืนสูงปานกลาง ตาแหน่งที่นิย มเล่นกัน
มากคือการยืนสูงปานกลางซึ่งจะยืนระหว่างเส้นโยนโทษกับแนวห่วงประตูดา้ นนอกเส้นยืนโทษ
เพราะจุดนีผ้ เู้ ล่นตัวหมุนสามารถส่งลูกให้เพื่อนร่วมทีมและขึน้ ยิงประตูเองได้ดี
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รูปแบบการรุกโดยตัวหมุนคู่
การรุ กโดยตัวหมุนคู่เหมาะสาหรับทีมที่มีผูเ้ ล่นสูงสองคนและมีทกั ษะในการหมุนดี
การยืนอาจจะยืนต่าหรือสูง อีกทัง้ ยังสามารถยืนแบบสูงหนึ่งคนต่าหนึ่งคนก็ได้แต่โดยปกติจะยืน
คนละข้างของเส้นยืนโทษแล้วเคลื่อนที่ จากเส้นสกัดหลังไปที่เส้นโยนโทษเปลี่ยนข้างเมื่อผูเ้ ล่นคน
อื่นในทีมมาทากาบังให้โดยมีหน้าที่เฉพาะคือ พยายามยิงประตูในบริเวณเขตประตูและเข้าแย่งลูก
บอลหลังจากยิงประตู
รูปแบบการรุกโดยการยืนสูงหนึ่งคนและต่าหนึ่งคน
การรุกโดยยืนสูงหนึ่งคนและต่าหนึ่งคนในบางครัง้ จะเรียกรูปแบบการรุกนีว้ ่า 1-3-1
ตาแหน่งของการยืนผูเ้ ล่นหนึ่งคนยืนที่เส้นโยนโทษเรียกว่า ยืนสูง อีกคนจะยืนต่าที่เส้นหลัง ผูเ้ ล่น
การ์ด 1 คน ยืนอยู่หลังเส้น 3 คะแนนออกมาจะเป็ นคนคุมบอลและผูเ้ ล่นหน้า (ปี ก)1,2 ยืนอยู่ท่ี
ด้านข้างของสนามในแนวเดียวกับเส้นโยนโทษ
การรุกแบบวิ่งสลับที่กนั
การรุ กแบบวิ่งสลับที่ กัน เป็ นที่ นิ ยมเล่นกันซึ่งได้พัฒ นาขึน้ โดย บรู ซ ดร๊าก (Bruce
Drake) ขณะนัน้ เขาดารงตาแหน่งหัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนบาสเกตบอลแห่งมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา การ
รุกด้วยวิธีนีจ้ ะต้องมีผเู้ ล่นที่มีความสูงไล่เลี่ยกันโดยสามารถเล่นได้ทกุ ตาแหน่งซึ่งต้องมีทกั ษะการ
ครอบครองลูกบอลและวิ่งตัดได้ดี ลักษณะรูปแบบการรุกแบบนีจ้ ะหนักไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนแล้ว
จึงเปลี่ยนไปรุกด้านตรงข้ามทันที
การรุกเมื่อฝ่ ายป้องกันตัง้ รับโซน
ในการรุ กเมื่ อฝ่ ายป้องกันตัง้ รับโซนผู้เล่นและผูฝ้ ึ กสอนจะต้องทาความเข้าใจให้ดี
เพราะสถานการณ์การเล่นและการแข่งขันย่อมเปลี่ยนแปลงไปได้ทุกขณะซึ่งขึน้ อยู่กับวิธีการแก้
เกมของฝ่ ายป้องกันที่จะพยายามป้องกันฝ่ ายรุกไม่ให้ทาประตูได้โดยง่ายฝ่ ายรุกมักจะพบอยู่เสมอ
ว่าฝ่ ายป้องกัน ที่ มี รูปร่างสูงใหญ่ และเข้าแย่ งลูกบอลหลังจากการยิง ประตูได้ดี มักจะใช้วิธีการ
ป้องกันแบบตัง้ รับโซน
หลักในการรุกเมื่อฝ่ ายป้องกันตัง้ รับโซน
1. เมื่ อรู ว้ ่า ฝ่ ายป้อ งกัน ตั้งโซนในการรับ ฝ่ ายรุ กสามารถเล่น แผนการรุ กเมื่ อ ฝ่ าย
ป้องกันตัง้ โซนในการรับ
2.ต้องรูว้ ่าการป้องกันการตัง้ รับแบบโซนใช้รูปแบบการตัง้ รับแบบไหน เช่น 3-1, 1-31, 2-1-2, 2-3, 1-2-2, 2-2-1
3.มองหาจุดอ่อนของฝ่ ายป้องกันว่าอยู่ตรงไหน
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4.วางจุดของผูเ้ ล่นฝ่ ายรุกตามรูปแบบของแผนการเล่นในลักษณะรูปสามเหลี่ยม
5.ต้องเคลื่ อนที่ ตลอดเวลา และพยายามสร้างสถานการณ์ให้ฝ่ายป้องกันสองคน
ป้องกันเราคนเดียว
6.วิธีการรุกเมื่อฝ่ ายรับตัง้ โซนรับ คือ การเล่นเร็วก่อนที่ฝ่ายรับจะลงมาตัง้ โซนทัน
7.พยายามส่งลูกบอลให้มากๆและทาให้ฝ่ายรับเสียรูปแบบการตัง้ โซนรับให้ได้
8.ควบคุมจิตใจให้ได้เมื่อขึน้ ยิงประตูและแน่ใจว่าต้องได้คะแนนแน่นอนโดยที่ตอ้ งไม่
รีบร้อนด่วนในการยิงประตู
รูปแบบการรุกเล่นเร็ว
การรุ กเล่นเร็ว เป็ นรู ปแบบของการรุ กที่ ดีประการหนึ่ง เพราะมี บางที ม สามารถทา
คะแนนได้จากการรุ กเล่นเร็วไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งของคะแนนทัง้ หมดซึ่งการเล่นจะขึน้ อยู่กับจังหวะ
โอกาส การรุกเล่นเร็วมีองค์ประกอบที่สาคัญของการเล่นเร็ว คือ ความเร็ว เป็ นสิ่งสาคัญอันดับแรก
และการแย่งลูกบอลหลังจากการยิงประตูของฝ่ ายรุกแล้วหาโอกาสเล่นเร็วทันทีก่อนที่ฝ่ายรับจะตัง้
รับทัน
ประเภทการแข่งขันบาสเกตบอล
การแข่ ง ขัน กี ฬ าบาสเกตบอลในประเทศไทยจะถู ก ควบคุ ม โดย สมาคมกี ฬ า
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยในการจัดการแข่งขันจะแบ่งประเภทการแข่งขันดังนี ้
1.รุน่ อายุไม่เกิน 14 ปี
2.รุน่ อายุไม่เกิน 16 ปี
3.รุน่ อายุไม่เกิน 18 ปี
4.ดิวิช่นั 2
5.ดิวิช่นั 1
รายการแข่งขันบาสเกตบอลทีโอเอเยาวชนและประชาชนรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โดยมีการแข่งขันระดับภูมิภาคและรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ดังกล่าวเป็ นระดับการแข่งขัน
เพื่อพัฒนาความเป็ นเลิศสูก่ ารแข่งขันกีฬาอาชีพ โดยมีระเบียบการแข่งขันดังนี ้
ข้อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า ระเบียบการแข่งขันบาสเกตบอล ทีโอเอ เยาวชนะและ
ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (Basketball TOA U14, U16, U18 & Division 2 Thailand
championship)ระดับภูมิภาคและรอบชิง ชนะเลิศแห่งประเทศไทย อายุไม่เกิน 14 ปี , 16ปี , 18ปี
และดิวิช่นั 2 ประชาชนชาย,หญิง
ข้อ 2. ให้ยกเลิกระเบียบการแข่งขันและระเบียบอื่นใด ที่ขดั แย้งระเบียบนี ้
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ข้อ 3. ระเบียบนีใ้ ห้บงั คับใช้ตงั้ แต่วนั ประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 4. ที ม มี สิ ท ธิ์ เข้า แข่ง ขัน จะต้อ งเป็ น ที ม ที่ เป็ น สโมสรสมาชิ ก สมาคมกี ฬ า
บาสเกตบอลแห่งประเทศไทยหรือทีม/สโมสรที่มีวตั ถุประสงค์สนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล ส่งใน
นามทีมสโมสร ห้างร้าน บริษัท สถาบันการศึกษาองค์กรของรัฐ อบต อบจ สานักงานเขต เอกชน
เทศบาล อาเภอ จังหวัด ฯลฯ
ข้อ 5.การแบ่งจังหวัดในภูมิภาค
คณะกรรมการจัดการแข่งขันจัดให้มีการแข่งขันในภูมิภ าค 8 โซน โดยมีจังหวัดในเขต
พืน้ ที่ตา่ งๆ ดังนี ้
1. ภาคกลาง แบ่งพืน้ ที่การแข่งขันออกเป็ น 2 โซน
1.1. ภาคกลาง 1 มี 13 จังหวัด คือ กรุ งเทพมหานคร, นนทบุรี, สมุทรปราการ,
ปทุมธานี, อยุธยา, นครนายก, สระแก้ว, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี, ตราด
1.2. ภ าคกลาง 2 มี 12 จั ง หวั ด คื อ ประจวบคี รี ขั น ธ์ , เพ ชรบุ รี , ราชบุ รี ,
กาญจนบุรี, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บรุ ี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม
2. ภาคเหนือ แบ่งพืน้ ที่การแข่งขันออกเป็ น 2 โซน
2.1. ภาคเหนือตอนบน มี 8 จังหวัด คือ แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ลาพูน, ลาปาง,
แพร่, น่าน, พะเยา, เชียงราย
2.2. ภาคเหนือตอนล่าง มี 10 จังหวัด คือ นครสวรรค์, พิจิตร, พิษณุโลก, สุโขทัย,
กาแพงเพชร, ตาก, อุตรดิตถ์, เพชรบูรณ์, ชัยนาท, อุทยั ธานี
3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แบ่งพืน้ ที่การแข่งขันออกเป็ น 2 โซน
3.1. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน มี 10 จังหวัด คื อ เลย, หนองบัวล าภู ,
อุดรธานี, หนองคาย, บึงกาฬ, กาฬสินธุ,์ สกลนคร, ขอนแก่น, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม
3.2. ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง มี 10 จังหวัด คือ นครราชสีมา, บุรีรมั ย์,
สุรนิ ทร์, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี, ยโสธร, อานาจเจริญ, นครพนม, ชัยภูมิ, มุกดาหาร
4, ภาคใต้ แบ่งพืน้ ที่การแข่งขันออกเป็ น 2 โซน
4.1. ภ าค ใต้ ต อ น บ น มี 7 จั ง ห วั ด คื อ ชุ ม พ ร, ระน อง, สุ ร าษ ฎ ร์ ธ านี ,
นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต, พังงา, กระบี่
4.2. ภาคใต้ตอนล่าง มี 7 จังหวัด คือ นราธิวาส, ยะลา, ปั ตตานี, สงขลา, พัทลุง,
ตรัง, สตูล
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ภาคผนวก ข การผ่านจริยธรรม เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจยั และการดาเนินการวิจยั
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หนังสือให้ความยินยอมเข้าร่วมในโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)
วันที่
……………….….………
ข้าพเจ้า ……………………………..….อายุ… …….…ปี อยู่บ ้า นเลขที่ … ……….
ถนน………...................................หมู่ท่ี……........…….แขวง/ตาบล………......................….....
เขต/อาเภอ…......…….....……....จังหวัด...................................โทรศัพท์...................................
ขอทาหนังสือนีใ้ ห้ไว้ตอ่ หัวหน้าโครงการวิจยั เพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ข้อ 1 . ข้าพเจ้า ได้รบั ทราบโครงการวิจยั ของ วิรุฒ เหลืองเพชรงาม
เรื่อง....การศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ คิเนติกส์และความแม่นยาของการยิงลูก
บาสเกตบอลระยะ 3 คะแนน.......
ข้อ 2. ข้าพเจ้า ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยนี ้ ด้วยความสมัค รใจ โดยมิ ได้มี การ
บังคับขูเ่ ข็ญ หลอกลวงแต่ประการใด และจะให้ความร่วมมือในการวิจยั ทุกประการ
ข้อ 3. ข้าพเจ้า ได้รบั การอธิบายจากผูว้ ิจยั เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั วิธีการ
วิจยั ประสิทธิภาพ ความปลอดภัยอาการหรืออันตรายที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้ แนวทางป้องกัน และ
แก้ไข หากเกิดอันตราย ค่าตอบแทนที่จะได้รบั ค่าใช้จา่ ยที่ขา้ พเจ้าจะต้องรับผิดชอบจ่ายเอง โดยได้
อ่านข้อความที่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั โดยตลอด อีกทัง้ ยังได้รบั
คาอธิบายและตอบข้อสงสัยจากหัวหน้าโครงการวิจยั เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และตกลงรับผิดชอบตาม
คารับรองในข้อ 5 ทุกประการ
ข้อ 4. ข้าพเจ้า ได้รบั การรับรองจากผูว้ ิจัยว่าจะเก็บข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าเป็ น
ความลับ จะเปิ ดเผยเฉพาะผลสรุปการวิจยั เท่านัน้
ข้อ 5. ข้าพเจ้า ได้รบั ทราบจากผูว้ ิจยั แล้วว่า หากมีอนั ตรายใด ๆ อันเกิดขึน้ จากการ
วิจัยดังกล่าว ข้าพเจ้าจะได้รบั การรักษาพยาบาลจากคณะผูว้ ิจยั โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจะได้รบั
ค่าชดเชยรายได้ท่ีสูญเสียไปในระหว่างการ รักษาพยาบาล ดังกล่าวตลอดจนมีสิทธิ์ได้รบั ค่าทดแทน
ความพิการที่อาจเกิดขึน้ จากการวิจยั ตามสมควร
ขอ 6. ข้าพเจ้า ได้รบั ทราบแล้วว่าข้าพเจ้ามี สิทธิ์จะบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั นี ้
และการบอกเลิกการร่วมโครงการวิจยั จะไม่มีผลกระทบต่อการดูแลรักษาโรคที่ขา้ พเจ้าจะพึง ได้รบั
ต่อไป

69
ขอ 7. หากข้าพเจ้ามีขอ้ ข้องใจเกี่ยวกับขัน้ ตอนของการวิจยั หรือหากเกิดผลข้างเคียง
ที่ไม่พึงประสงค์จ ากการวิจยั สามารถติดต่อกับ วิรุฒ เหลืองเพชรงาม (เอ) เบอร์ 088-447-6487
ที่ อ ยู่ 116/198 คอนโดลุม พิ นี ซ.รามค าแหง 43/1 แขวงพลับ พลา เขตวัง ทองหลาง กรุ ง เทพฯ
10310
ข้อ 8. หากข้าพเจ้า ได้รบั การปฏิบตั ิไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในเอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการ
วิ จัย ข้า พเจ้า จะสามารถติ ด ต่ อ กั บ ประธานคณะกรรมการจริย ธรรมส าหรับ การพิ จ ารณา
โครงการวิจยั ที่ทาในมนุษย์หรือผูแ้ ทน ได้ท่ีสถาบันยุทธศาสตร์ทางปั ญญาและวิจยั มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11015-11018
นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความตามหนังสือนีโ้ ดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนา
ของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญพร้อมกับหัวหน้าโครงการวิจยั และต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ …………………………………...
(………………………………….....)
ผูย้ ินยอม / ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม

ลงชื่อ ……………………………………
(……………………………….......)
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการวิจยั

ลงชื่อ ……………………………………พยาน
(…………......……………………)

ลงชื่อ …………....…………………พยาน
(……………………………...)

ในกรณี ท่ีผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั อ่านหนังสือไม่ออก ผูท้ ่ีอ่านข้อความทัง้ หมดแทนผูเ้ ข้าร่วม
การวิจยั คือ...........................................................................................................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นพยาน
ลงชื่อ …………………………………พยาน
(……………………………….)
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หมายเหตุ
1. ในกรณี ผู้ให้ค วามยิ น ยอมมี อ ายุไ ม่ ค รบ 18 ปี บริบู รณ์ จะต้อ งมี ผู้ป กครองตาม
กฎหมายเป็ นผูใ้ ห้ความยินยอมด้วย หรือ ผู้ป่วยที่ไม่ส ามารถแสดงความยินยอมได้ดว้ ยตนเอง
จะต้องมีผมู้ ีอานาจทาการแทน เป็ นผูใ้ ห้ความยินยอม
2. กรณี ผู้ยิ น ยอมตนให้ท าวิจัย ไม่ส ามารถอ่านหนัง สื อ ได้ ให้ผู้วิ จัย อ่า นข้อ ความใน
หนังสือให้ความยินยอมนีใ้ ห้แก่ผยู้ ินยอมตนให้ทาวิจยั ฟั งจนเข้าใจแล้ว และให้ผยู้ ินยอมตนให้ทา
วิจยั ลงนาม หรือพิมพ์ลายนิว้ หัวแม่มือรับทราบ ในการให้ความยินยอมดังกล่าวด้วย
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หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย
(Informed Consent Form)
(ในกรณีทไี่ ม่มีเอกสารชีแ้ จงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยแยกอีกฉบับ)
คำแนะนำในกำรจัดเตรียมหนังสือแสดงเจตนำยินยอมฯเอกสารฉบับนีใ้ ช้เฉพาะเมื่อท่านไม่มี
เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจัยแยกอีกฉบับ (เป็ นฉบั บรวมเอกสำรชีแ้ จงฯ และหนั งสื อแสดง
เจตนำยินยอมฯ) (กรุณาตัดข้อความส่วนนีอ้ อกจากเอกสารชีแ้ จงฯ ฉบับทีท่ า่ นเตรียม)
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน กรุ ณาใช้แบบฟอร์มนีเ้ พื่อจัดเตรียมหนังสือแสดง
เจตนายินยอมฯ โดยปรับข้อความให้สอดคล้องกับโครงการวิจยั ของท่านดังนี ้
1. อักษรตัวหนำ เป็ นข้อความบังคับทีจ่ ะต้องมีระบุในเอกสารชีแ้ จงฯ
2. อักษรตัวปกติ อาจตัดออกได้หากไม่เกีย่ วข้องกับโครงการวิจยั ของท่าน
3. อักษรตัวเอน เป็ นคาแนะนาในการกรอกข้อมูล ขอให้ตดั ข้อความนัน้ ออกเมือ่ ใส่ขอ้ มูล
ของท่านแล้วในหนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ ฉบับทีท่ า่ นเตรียม
ในเอกสารนี้อ าจมี ข้ อ ความที่ ท่ า นอ่ า นแล้ ว ยั งไม่ เข้ า ใจ โปรดสอบถามหั ว หน้ า
โครงการวิจัยหรือผู้แทนให้ช่วยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีก้ ลับไป
อ่านที่บ้านเพื่อปรึกษา หารือกั บญาติพี่น้อง เพื่อนสนิ ท (แพทย์ประจาตัวของท่าน หรือ
แพทย์ท่านอื่น) เพือ่ ช่วยในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย
วันที.่ .................เดือน..........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ......................ปี
อาศัยอยู่บ้านเลขที.่ ..................ถนน...............................แขวง/ตาบล..................................
เขต/อาเภอ........................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ................................
โทรศัพท์................................................
ขอแสดงความเจตนายินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาตัวแปรทางคิเน
เมติกส์ คิเนติกส์และความแม่นยาของการยิงลูกบาสเกตบอลระยะ 3 คะแนน.....
ชื่อผูว้ ิจยั /หัวหน้าโครงการวิจยั นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม
สถานทีว่ ิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา
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สถานที่ทางานและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวิจัยที่ต่อได้ทั้งในและ
นอกเวลาราชการกลุ่มวิจยั และพัฒนา สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษาโทรศัพท์ 088447-6487
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไม่มี
ระยะเวลาในการวิจัย1 ปี .
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้ เพือ่ เพื่อศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมข้อ
หัวไหล่ มุมข้อสะโพก มุมข้อเข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู ตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่ พลัง
การกระโดดยิงประตูระยะ 3 คะแนนของกีฬาบาสเกตบอลและหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการ
กระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนนของนักกีฬาบาสเกตบอลสมัครเล่นและอาชีพ
ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับจากการวิจัยทราบถึงตัวแปรทางคิเนเมติกส์ คิเนติกส์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมในการยิงประตูระยะ 3 คะแนนของนักกีฬา
บาสเกตบอลสมัครเล่นและอาชีพ
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ เป็ นนักกีฬาบาสเกตบอลที่ผ่านเกณฑ์ใน
การคัดเลือกของผูว้ ิจยั จะมีผเู้ ข้าร่วมการวิจยั นีท้ งั้ สิน้ ประมาณ 12 คน หากท่านตัดสินใจเข้าร่วม
การวิจยั แล้ว จะมีขนั้ ตอนการวิจยั ดังต่อไปนีค้ ือ
ขอให้ระบุให้บคุ คลทั่วไปอ่านเข้าใจได้ง่ายตามลาดับกระบวนการวิจยั เช่น ต้องมีการ
อบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ และต้องปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ทุกครัง้ เสมือนอยู่ในสนามแข่งขัน
จริง เป็ นต้น
อาจจะต้องมีการติดจุดบอกตาแหน่งที่บริเวณผิวหนังตรงข้อต่อ เพื่อเป็ นจุดอ้างอิงใน
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
รวมระยะเวลาที่ท่านต้องร่วมอยู่ในโครงการวิจยั จานวนครัง้ ที่จะนัดหมาย เวลาที่ใช้
ในการนัดหมายแต่ละครัง้
ความเสี่ยงทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมื่อเข้าร่วมการวิจัย อาจเกิดอุบตั เิ หตุจากความหนักในการปั่ น
จักรยานหากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจัยนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าทีก่ ารปฏิบัตงิ าน
ใดๆของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิต
แต่อย่างใดหากมีข้อข้องใจทีจ่ ะสอบถามเกี่ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิดผลข้างเคียงที่
ไม่พงึ ประสงค์จากการวิจัย ท่านสามารถติดต่อ นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม (เอ) เบอร์โทรศัพท์
088-447-6487

73
ท่านจะได้รบั การช่วยเหลือหรือดูแลรักษาการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการวิจยั
ตามมาตรฐานของการปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้น โดยนัก วิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ า โดยผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาคือ ผูว้ ิจยั
ประโยชน์ท่ี คิ ด ว่า จะได้รับ จากการวิ จัย สามารถน าผลไปพัฒ นาเทคนิ ค ในการปั่ น
จักรยานประเภทถนนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิครวมถึงพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาได้อีกด้วย
ค่าตอบแทนที่ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั จะได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ทางผูว้ ิจยั จะจัดรถ
ในการเดินทางเก็บตัวอย่างให้ รวมถึงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
หากมีข้อมู ลเพิ่มเติมทั้งด้านประโยชน์และโทษที่เกี่ยวข้องกั บการวิจัยนี้ ผู้ วิจัยจะแจ้ งให้
ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง
ข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้าจะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะเป็ นรายบุคคล
แต่จะรายงานผลการวิจัยเป็ นข้อมูลส่วนรวมโดยไม่สามารถระบุขอ้ มูลรายบุคคลได้ขอ้ มูลของ
ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั เป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามาตรวจสอบได้ เช่น ผูใ้ ห้ทุนวิจัย
สถาบัน หรือองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบ รวมถึงคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคน เป็ น
ต้น
ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจยั เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
และการไม่เข้าร่วมการวิจยั หรือถอนตัวออกจากโครงการวิจยั นีจ้ ะไม่มีผลกระทบต่อ การบริการและ
การรักษาที่สมควรจะได้รบั ตามมาตรฐานแต่ประการใด
หมายเหตุ สาหรับโครงการวิจัยทาง non-medical Science ให้ใช้ข้อความว่า
ข้าพเจ้ ามีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนีจ้ ะไม่มีผลกระทบ
ต่ อ หน้ า ที่ ก ารปฏิ บั ติ งานใดๆ ของท่ า น หรื อ ส่ งผลกระทบต่ อ การเรี ย นการสอน การ
ประเมิ น ผลการเรีย นของนิ สิ ต ท่ า นมี สิ ท ธิ์ ท่ี จ ะไม่ เข้ า ร่ ว มการวิ จั ย ก็ ได้ โดยไม่ ต้ อ งแจ้ ง
เหตุผล
หากข้าพเจ้าได้รบั การปฏิบตั ิท่ีไม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้ จงนี ้ ข้าพเจ้าสามารถ
แจ้งให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในคนทราบได้ท่ี สานักงานคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจยั ในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชัน้ 20 โทร (02) 6495000 ต่อ 11015-11018 โทรสาร: (02) 259-1822
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงสิทธิท่ีขา้ พเจ้าจะได้รบั ข้อมูลเพิ่มเติมทัง้ ทางด้านประโยชน์ และโทษ
จากการเข้า ร่วมการวิ จัย และสามารถถอนตัว หรือ งดเข้า ร่ว มการวิ จัย ได้ทุก เมื่ อ โดยจะไม่ มี
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ผลกระทบต่อการบริการ และการรักษาพยาบาลที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั ต่อไปในอนาคตและยินยอมให้
ผูว้ ิจยั ใช้ขอ้ มูลส่วนตัวของข้าพเจ้าที่ได้รบั จากการวิจยั แต่จะไม่เผยแพร่ตอ่ สาธารณะเป็ นรายบุคคล
โดยจะนาเสนอเป็ นข้อมูลโดยรวมจากการวิจยั เท่านัน้
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบข้อมูลของโครงการข้างต้น ตลอดจนข้อดี ข้ อเสียที่จะได้รบั จากการ
เข้าร่วมโครงการในครัง้ นี ้ และข้าพเจ้ายินยอมที่จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว จึงลงมือชื่อไว้
ลงชื่อ........................................................ผู้เข้าร่วมการวิจัย/ผู้แทนโดยชอบธรรม
(..................................................................)
วันที.่ .................................................................
ลงชื่อ............................................ผู้ให้ข้อมูลและขอความยินยอม/หัวหน้าโครงการ
(............................................................)
วันที.่ ............................................................
ในกรณีผู้เข้าร่วมการวิจัยอ่านหนังสือไม่ออก ผู้ทอี่ ่านข้อความทั้งหมดแทนผู้เข้าร่วมการ
วิจัย คือ
........................................................................................................................................
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(...........................................................)
วันที.่ ...........................................................
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หมำยเหตุ(ลบข้อความส่วนนีอ้ อกจากเอกสารชีแ้ จงฯ ทีท่ า่ นเตรียม เมือ่ ท่านได้รบั ทราบและปฏิบตั ิ
ตามแล้ว)
1. หากผู้เข้า ร่วมวิจัย เป็ น ผู้เยาว์ (อายุต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์) เอกสารชี แ้ จงนี ้ท าให้
ผูป้ กครอง/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมเป็ นผูอ้ ่าน โดยเปลี่ยนสรรพนาม “ท่าน” เป็ น “เด็กในปกครองของ
ท่าน” ตามตาแหน่งที่เหมาะสม
2. หากผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั มีอายุระหว่าง 7-18 ปี ควรมีหนังสือแสดงเจตนายินยอมแยก
สาหรับเด็ก (assent form) เพิ่มเติมจากหนังสือแสดงเจตนายินยอมสาหรับผูป้ กครอง/ผูแ้ ทนโดย
ชอบธรรม (consent form)
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เอกสารชีแ้ จงผู้เข้าร่วมการวิจัย
(Participant Information Sheet)
คำแนะนำในกำรจัดเตรียมเอกสำรชี แ้ จงฯ (กรุ ณ าตัดข้อความส่วนนีอ้ อกจากเอกสารชีแ้ จงฯ
ฉบับทีท่ า่ นเตรียม)
เพื่ อ ให้เป็ น ไปตามหลัก จริย ธรรมการวิจัยในคน กรุ ณ าใช้แ บบฟอร์ม นี เ้ พื่ อ จัด เตรีย ม
เอกสารชีแ้ จงฯ โดยปรับข้อความให้สอดคล้องกับโครงการวิจยั ของท่านดังนี ้
4. อักษรตัวหนา เป็ นข้อความบังคับที่จะต้องมีระบุในเอกสารชีแ้ จงฯ
5. อักษรตัวปกติ อาจตัดออกได้หากไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจยั ของท่าน
6. อั ก ษรตั ว เอน เป็ นคาแนะนาในการกรอกข้อมูล ขอให้ตัดข้อความนั้นออกเมื่ อใส่
ข้อมูลของท่านแล้วในเอกสารชีแ้ จงฯ ฉบับที่ทา่ นเตรียม
ในเอกสารนี ้อ าจมี ข้ อ ความที่ ท่ า นอ่ า นแล้ ว ยั ง ไม่ เ ข้ า ใจ โปรดสอบถามหั ว หน้ า
โครงการวิจยั หรือผูแ้ ทนให้ชว่ ยอธิบายจนกว่าจะเข้าใจดี ท่านอาจจะขอเอกสารนีก้ ลับไปอ่านที่บา้ น
เพื่อปรึกษา หารือกับญาติพ่ีนอ้ ง เพื่อนสนิท แพทย์ประจาตัวของท่าน หรือแพทย์ท่านอื่น เพื่อช่วย
ในการตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยั
ชื่ อ โครงการวิ จั ย การศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติก ส์ คิเนติก ส์ และความแม่น ยาของการยิงลู ก
บาสเกตบอลระยะ 3 คะแนน
ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม..
สถานที่วิจัย ห้องชีวกลศาสตร์การกี ฬา สถานสุขภาพและกี ฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ทางานและหมายเลขโทรศัพท์ของหัวหน้าโครงการวิจัยทีต่ ่อได้ทั้งในและนอกเวลา
ราชการสถานที่ทางาน กลุ่มวิจยั และพัฒนา สานักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา 154 ถ.
พระราม1
เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330เบอร์โทรศัพท์ 088-447-6487
ผู้สนับสนุนทุนวิจัย ไม่มี
ระยะเวลาในการวิจัย 1 ปี
โครงการวิจัยนีท้ าขึน้ เพือ่
เพื่อศึกษาตัวแปรทางคิเนเมติกส์ ได้แก่ มุมข้อมือ มุมข้อศอก มุมข้อหัวไหล่ มุมข้อสะโพก
มุมข้อเข่า มุมข้อเท้า และมุมในการยิงประตู ตัวแปรทางคิเนติกส์ ได้แก่ พลังการกระโดดยิงประตู
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ระยะ 3 คะแนนของกีฬาบาสเกตบอลและหาความสัมพันธ์ระหว่างพลังในการกระโดดกับมุมใน
การยิงประตูระยะ 3 คะแนนของนักกีฬาบาสเกตบอลสมัครเล่นและอาชีพ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย นาไปช่วยในการพัฒนาเทคนิคในการยิงประตูระยะ 3
คะแนนให้มีทกั ษะการยิงประตูท่ีถูกต้องและส่งผลถึงความแม่นยา สาหรับผูท้ ่ีสนใจออกกาลังกาย
ในกีฬาบาสเกตบอลรวมถึงทีมกีฬาและสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเป็ นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของทักษะการยิงประตูให้มีความสมบูรณ์แบบมากที่สดุ
ท่านได้รับเชิญให้เข้าร่วมการวิจัยนี้เพราะ คุณได้รบั การคัดเลือกผ่านเกณฑ์ท่ีทางผูว้ ิจยั ได้ทา
การกาหนด
จะมีผู้เข้าร่วมการวิจัยนีท้ ั้งสิน้ ประมาณ 12 คน
หากท่านตัดสินใจเข้าร่วมการวิจยั แล้ว จะมีขนั้ ตอนการวิจยั ดังต่อไปนีค้ ือ
ขอให้ระบุให้บคุ คลทั่วไปอ่านเข้าใจได้ง่ายตามลาดับกระบวนการวิจยั เช่น ต้องมีการ
อบอุ่นร่างกาย ยืดเหยียดกล้ามเนือ้ และต้องปฏิบตั ิอย่างเต็มที่ทุกครัง้ เสมือนอยู่ในสนามแข่งขัน
จริง เป็ นต้น
อาจจะต้องมีการติดจุดบอกตาแหน่งที่บริเวณผิวหนังตรงข้อต่อ เพื่อเป็ นจุดอ้างอิงใน
การวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
รวมระยะเวลาที่ท่านต้องร่วมอยู่ในโครงการวิจยั จานวนครัง้ ที่จะนัดหมาย เวลาที่ใช้
ในการนัดหมายแต่ละครัง้
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึน้ เมื่อเข้าร่วมการวิจยั อาจเกิดอุบตั ิเหตุจากความหนักในการยิง
ประตูระยะ 3 คะแนน
หากท่านไม่เข้าร่วมในโครงการวิจยั นี ้ จะไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การปฏิบตั งิ านใดๆ ของ
ท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนของนิสิตแต่อย่างใด
หากมี ข้อข้องใจที่ จ ะสอบถามเกี่ ยวข้องกับการวิจัย หรือหากเกิ ด ผลข้างเคียงที่ ไม่พึง
ประสงค์จากการวิจยั ท่านสามารถติดต่อ นายวิรุฒ เหลืองเพชรงาม (เอ) เบอร์โทรศัพท์ 088-4476487
ท่านจะได้รบั การช่วยเหลือหรือดูแลรักษาการบาดเจ็บ/เจ็บป่ วยอันเนื่องมาจากการวิจยั
ตามมาตรฐานของการปฐมพยาบาลเบื อ้ งต้น โดยนัก วิท ยาศาสตร์ก ารกี ฬ า โดยผู้รับ ผิ ด ชอบ
ค่าใช้จา่ ยในการรักษาคือ ผูว้ ิจยั
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ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รบั จากการวิจัย สามารถนาผลไปพัฒ นาเทคนิคในการยิง
ประตูระยะ 3 คะแนนได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิครวมถึงพัฒนาสมรรถภาพทางกายของ
นักกีฬาได้อีกด้วย
ค่าตอบแทนที่ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั จะได้รบั ค่าตอบแทนคนละ 500 บาท ทางผูว้ ิจยั จะ
จัดรถในการเดินทางเก็บตัวอย่างให้ รวมถึงอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะได้รบั จากการวิจยั สามารถนาผลไปพัฒ นาเทคนิคของนักกีฬา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทักษะการยิงประตูให้สมบูรณ์แบบมากขึน้
ค่าใช้จ่ายทีผ่ ู้เข้าร่วมการวิจัยจะต้องรับผิดชอบเอง ไม่มี
หากมี ข้อ มู ลเพิ่ ม เติม ทั้ งด้ านประโยชน์และโทษที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การวิจั ยนี้ ผู้ วิจั ย
จะแจ้งให้ทราบโดยรวดเร็วและไม่ปิดบัง
ข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย จะถูกเก็บรักษาไว้โดยไม่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เป็ นรายบุ คคล แต่ จ ะรายงานผลการวิจั ยเป็ นข้ อ มู ลส่ วนรวมโดยไม่ สามารถระบุ ข้ อ มู ล
รายบุคคลได้ ข้อมูลของผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็ นรายบุคคลอาจมีคณะบุคคลบางกลุ่มเข้ามา
ตรวจสอบได้ เช่ น ผู้ ให้ทุนวิจัย สถาบั น หรือองค์กรของรั ฐที่มีหน้ าที่ตรวจสอบ รวมถึง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เป็ นต้น
ผู้เข้าร่วมการวิจัยมีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้ จะไม่มี
ผลกระทบต่อการบริการและการรักษาทีส่ มควรจะได้รับตามมาตรฐานแต่ประการใด
หมายเหตุ สาหรับโครงการวิจยั ทาง non-medical Science ให้ใช้ขอ้ ความว่า
ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถอนตัวออกจากโครงการวิจัยเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
และการไม่เข้าร่วมการวิจัยหรือถอนตัวออกจากโครงการวิจัยนี้
จะไม่มี
ผลกระทบต่อหน้าทีก่ ารปฏิบัตงิ านใดๆ ของท่าน หรือส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
การประเมินผลการเรียนของนิสิต ท่านมีสิทธิ์ทจ่ี ะไม่เข้าร่วมการวิจัยก็ได้โดยไม่ต้องแจ้ง
เหตุผล
หากท่านได้รับการปฏิบัติท่ไี ม่ตรงตามที่ได้ระบุไว้ในเอกสารชีแ้ จงนี้ ท่านสามารถ
แจ้งให้ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนทราบได้ที่ สานักงานคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันยุทธศาสตร์ ตึกศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 20
โทร (02) 649-5000 ต่อ 11015-11018 โทรสาร: (02) 259-1822
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ลงชื่อ.............................................. ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
(......................................................)
วันที.่ ......................................................
หมำยเหตุ (ลบข้อความส่วนนีอ้ อกจากเอกสารชีแ้ จงฯ ทีท่ า่ นเตรียม เมือ่ ท่านได้รบั ทราบและปฏิบตั ิ
ตามแล้ว)
1. หากผู้เข้าร่วมวิ จัย เป็ น ผู้เยาว์ (อายุต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์) เอกสารชี แ้ จงนี ท้ าให้
ผูป้ กครอง/ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมเป็ นผูอ้ ่าน โดยเปลี่ยนสรรพนาม “ท่าน” เป็ น “เด็กในปกครองของ
ท่าน” ตามตาแหน่งที่เหมาะสม
2. ท่านสามารถเตรียมเอกสารหมายเลข 3ก และ 3ข แยกจากกัน โดยผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั
ลงนามท้ายหนังสือทั้ง2 ฉบับ หรือ ท่านอาจเตรียมแบบเอกสารหมายเลข 4 คือมีขอ้ ความรวมกัน
ทัง้ เอกสารชีแ้ จงผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั และหนังสือแสดงเจตนายินยอมซึ่งผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั ลงนามท้าย
หนังสือที่เดียว
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ภาคผนวก ค ใบบันทึกข้อมูลนักกีฬา

81
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................ชื่อเล่น.........................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................................อายุ...............ปี
เป็ นนักกีฬาสังกัด......................................................................................................
นา้ หนัก...................................... กิโลกรัม .ส่วนสูง..................................... เซนติเมตร
ประวัตอิ าการบาดเจ็บ (ใน 6 เดือนที่ผา่ นมา)
ไม่มี
มี
โปรดระบุ..........................................
แขนข้างที่ถนัดในการยิงประตูบาสเกตบอล
ข้างซ้าย
ข้างขวา
ประสบการณ์ในการแข่งขันบาสเกตบอลในประเทศและต่างประเทศ
1)………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………...……….
3)………………………………………………………………………………...........
4)………………………………………………………………………………………
5)………………………………………………………………………………………
6)………………………………………………………………………………………
ปัญหาและอุปสรรคในการยิงประตูบาสเกตบอล ระยะ 3 คะแนน
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ง ใบบันทึกข้อมูลการยิงประตูของนักกีฬา

83
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................ชื่อเล่น.........................
วัน/เดือน/ปี เกิด..................................................................................อายุ...............ปี
เป็ นนักกีฬาสังกัด......................................................................................................
นา้ หนัก....................................... กิโลกรัม ส่วนสูง......................................เซนติเมตร
จานวน/ครัง้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ลูกที่ลงห่วง

ลูกที่ไม่ลงห่วง
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ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานวิจยั และการดาเนินการวิจยั
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ภาพประกอบ 16 กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว

ภาพประกอบ 17 เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
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ภาพประกอบ 18 การเก็บข้อมูล

ภาพประกอบ 19 Marker
ที่มา: อังสุมาลี สมบูรณ์สขุ . (2560). การวิเคราะห์คิเนมาติคส์ของท่าหมุนตัวเตะในกีฬา
เทควันโด. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย), บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
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ภาพประกอบ 20 T-shape ไม้ Calibration
ที่มา: อังสุมาลี สมบูรณ์สขุ . (2560). การวิเคราะห์คิเนมาติคส์ของท่าหมุนตัวเตะในกีฬา
เทควันโด. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย), บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

5

แป้นบาส
6

4

Force
plate

3

1
2

ภาพประกอบ 21 ภาพการเก็บข้อมูล
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ภาพประกอบ 22 การติดมาร์ตเกอร์จดุ บอกตาแหน่งของร่างกาย
ที่มา: อังสุมาลี สมบูรณ์สขุ . (2560). การวิเคราะห์คิเนมาติคส์ของท่าหมุนตัวเตะในกีฬา
เทควันโด. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย), บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ

ประวัติผเขี
ู้ ยน

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

ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

วิรุฒ เหลืองเพชรงาม
10 มีนาคม 2535
นครศรีธรรมราช
2557 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
2562 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา
และการออกกาลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
116/198 คอนโดลุมพินีบดินทร์เดชา ซอยรามคาแหง 43/1
ถนนรามคาแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย ์ 10310

