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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีมท่ีมีผูเ้ล่นทีมละ 12 คน เม่ือท าการแข่งขนัจะสามารถลง
สนามแข่งขนัไดฝ่้ายละ 5 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่วงประตูของฝ่าย
ตรงขา้มให้ไดม้ากท่ีสุด ในกีฬาบาสเกตบอลนั้น การยิงประตูเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัท่ีสุดในการรุก และ
เป็นจุดมุ่งหมายหลกัของการเล่นบาสเกตบอล ซ่ึงทกัษะแต่ละคนมีไม่เท่ากันต้องอาศยัการฝึกฝน 
องค์ประกอบท่ีช่วยให้เกิดความแม่นย  าได้แก่ วิธีการเล็ง วิถีโคง้ของลูก ส่ิงแวดลอ้ม สภาพร่างกาย 
และจิตใจผูย้ิงประตู องค์ประกอบดงักล่าว มีผลต่อความแม่นย  าเป็นอย่างยิ่ง เช่นในขณะท่ีเกมก าลงั
ด าเนินการแข่งขนัซ่ึงมกัด าเนินดว้ยความต่ืนเตน้และดุเดือด เพราะผูเ้ล่นมีความสามารถในการเล่นเกม
รับและเกมรุกพอกัน โดยเฉพาะเวลาท่ีมีแต้มใกล้เคียงกันสภาพจิตใจต้องเยือกเย็น มั่นคง มีการ
ตดัสินใจท่ีแน่วแน่กลา้ท่ีจะสู้และขณะเล่นตอ้งมีจุดเล็งท่ีดี เช่นการยิงโดยไม่ให้ลูกกระทบแป้น มีจุด
เล็งท่ีเป็นจุดกระทบข้ึนอยูก่บัมุมยงิ ระยะทางแรงของบอลโดยเฉพาะมุมแคบใตแ้ป้น จุดกระทบมกัอยู่
สูงและไกลจากห่วง ส่วนมุมยิงกวา้งมุมกระทบมกัจะต ่าและใกลห่้วงประตู นอกจากน้ีความโคง้ของ
ส่วนเดินทางของลูกสู่ห่วงประตูตอ้งมีความโคง้ท่ีมีขีดจ ากดั ดงันั้นความสูงต ่าของความโคง้ข้ึนอยูก่บั
ความกวา้งของมุมยิงจากมือ และเพื่อเพิ่มความแม่นย  าในระยะทางท่ีปานกลางควรมีวิถีโคง้ปานกลาง 
โดยทั่วไปจุดสูงสุดของส่วนโค้งจะอยู่ระดับขอบบนของแป้น (ไม่รวมลูกกระทบแป้น) ส าหรับ
ทิศทางและความเร็วของการหมุนของลูกนั้นมาจากการออกแรงของขอ้มือน้ิวมือ ขณะท่ีบอลออกจาก
มือและอยูก่ลางอากาศซ่ึงจะท าใหลู้กหมุนเขา้หาผูย้ิง โดยใชแ้นวขวางของลูกเป็นแกนหมุน ดงันั้นการ
รักษาทิศทางและความแรงของลูกไวจ้ะช่วยเพิ่มความแม่นย  าของลูก ส่ิงท่ีจะช่วยให้ประสบผลส าเร็จ 
คือโอกาสและพละก าลังของผู ้เล่นท่ียิงลูกด้วย ซ่ึงการยิงประตูท าแต้มในการแข่งขันนั้ นมีอยู่
หลากหลายเทคนิควิธี แต่วิธีการยิงลูกท่ีอยูใ่กลห่้วงท่ีสุดก็คือ การยิงลูกใตห่้วง (เลยอ์พั) และการเลย์
อพัยงัสามารถแยกออกไดเ้ป็นอีกหลายรูปแบบ เช่น การเลยอ์พัแบบธรรมดาทัว่ไป คือการเลยอ์พัเขา้
ทางดา้นซา้ย ตรงกลาง และดา้นขวา ส่วนอีกรูปแบบหน่ึงก็คือ การเลยอ์พัแบบรีเวร์ิส เป็นการเลยอ์พัท่ี
เพิ่มความยากมากข้ึนกว่าเดิม เพราะตอ้งหลบหลีกผูต่้อสู้เขา้มาให้ใกลห่้วงมากท่ีสุดและจงัหวะการ
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ปล่อยลูกบาสเกตบอลนั้นท่ีเพิ่มความยากก็คือ ตวัผูเ้ล่นจะอยูใ่ตห่้วงและตอ้งหนัหลงัให้ห่วงในจงัหวะ
ปล่อยลูกบาสเกตบอล แต่ไม่วา่จะเป็นวธีิการใด ผูเ้ล่นสามารถเขา้ไปอยูใ่กลห่้วงมากท่ีสุดและมีโอกาส
ท่ีท าใหลู้กบาสเกตบอลลงห่วงมากท่ีสุด (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548) 

การฝึกทกัษะในการยิงประตูนั้นส่วนมากมกัมีผูฝึ้กสอนเป็นผูท่ี้ท  าท่าทางให้ดู ในการสอน
ทกัษะต่างๆ ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลและนกักีฬาก็ปฏิบติัตาม แต่เน่ืองจากในปัจจุบนัอยู่ในยุค
ของขอ้มูลข่าวสาร เป็นโลกของการติดต่อส่ือสารไร้พรหมแดน เร่ิมมีการใช้ส่ือในการเรียนรู้เองตาม
ทักษะท่ีตนเองสนใจตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซ่ึงในปัจจุบันการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์นั้นจดัวา่เป็นส่ือใหม่ (New Media) เป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส าคญั และมีบทบาทต่อสังคม
ท่ีก าลงัเปล่ียนวิธีการติดต่อส่ือสารไปจากรูปแบบเดิม อีกทั้งยงัเป็นการส่ือสารช่องทางเลือกท่ีส าคญั 
(Alternative Channel)ของผูค้นในปัจจุบนั ส่งผลให้ส่ือกระแสหลกั ทั้งหนงัสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร 
โทรทศัน์และวิทยุ ต่างหันมาให้ความส าคญัและน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
กนัมากข้ึน ท าให้ทุกวนัน้ีกลายเป็นยุคแห่งสังคมข่าวสาร เน่ืองจากการติดต่อกนัทางเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ท าให้เกิดการรับรู้ไดใ้นทนัที หรือในแบบ Real Time จากการเปิดเผยขอ้มูลเร่ืองราว ความ
สนใจ หรือแสดงตนเองลงบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากจะเป็นช่องทางการส่ือสาร ยงัเป็นการ
เปิดเผยตนเองให้เป็นท่ีรู้จักอย่างกวา้งขวางเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์ เช่น ดารา นักร้อง บุคคลท่ีมีช่ือเสียง หรือช่องทางในการสร้างช่ือเสียงให้เป็นท่ีรู้จกั ซ่ึง
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมในสังคมปัจจุบนัมีหลากหลาย เช่น เฟซบุก๊ (Facebook) ทวติเตอร์ 
(Twitter) ยทููป (YouTube) มายสเปซ (Myspace) กเูกิลพลสั (Google+) เป็นตน้ 

ยทููป (YouTube) เป็นส่ือชนิดหน่ึงของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดส้ร้างปรากฏการณ์การ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ สร้างช่ือเสียงจากการใชเ้ป็นอยา่งมาก โดยยทููปนั้นเป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้
ผูใ้ช้งานสามารถอพัโหลด (Upload) ดาวน์โหลด (Download) และแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ ยูทูปนั้นเร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักันอย่างแพร่หลาย จากการให้บริการวิดีโอแบบไม่มี
ค่าใชจ่้าย (Free Video Sharing) และเปิดบริการเป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ช้สามารถเขา้ไปอพัโหลดเพื่อให้เห็น
การแลกเปล่ียนภาพและเสียงผ่านคลิปวิดีโอ เป็นบริการท่ีกวา้งขวางและหลากหลาย โดยเน้ือหาการ
บริการจะรวมไปถึง ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในช่วงเวลาสั้ นๆ (TV Clips) มิวสิค 
วดีิโอ หรือวดีิโอบล็อกก้ิง (เกศริน แสงจนัทร์เรือง, 2554)  

การดาวน์โหลดคลิปวดีิโอท่ีเก่ียวกบัการฝึกทกัษะทางการกีฬาทางยทููปก็มีอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอลระดบัโลก ระดบัสากล เช่น NBA 
(National Basketball Association) มาดูเพื่อช่วยในการฝึกซ้อมเทคนิคทกัษะต่างๆ หรือจากคลิปวิดีโอ
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การสอนจากตวันกักีฬาท่ีมีช่ือเสียง ผูฝึ้กสอน หรือผูเ้ช่ียวชาญในการกีฬาบาสเกตบอลอยา่งแพร่หลาย 
ซ่ึงจากทฤษฏีการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบของ Bandura (Bandura, 1969) ไดน้ าเสนอไวว้า่การ
สังเกตจากตวัแบบจะมีผลต่อการเรียนรู้และเปล่ียนพฤติกรรมของผูเ้รียนรู้ได ้เช่น นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
พัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ส่ือประสม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ      
(ปลูกพงษ ์สุวรรณลิขิต, 2556) อีกทั้งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 มีคะแนนสูงข้ึนหลงัจากการศึกษา
ดว้ยวดีีโอออนไลน์ช่วยสอนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (สิปป์แสง สุขผล, 2555) 

ดงันั้นการไดเ้รียนรู้ผา่นตวัแบบในวิธีเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลจากส่ือสังคมออนไลน์อยา่ง
ยทููป (YouTube) น่าจะมีผลต่อการพฒันาทกัษะการเล่นบาสเกตบอลไม่มากก็นอ้ย ดว้ยสาเหตุน้ีผูว้ิจยั
จึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษาเก่ียวกบั ผลของการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบดว้ยการใชส่ื้อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ต่อทกัษะการยงิลูกใตห่้วงของนกักีฬาบาสเกตบอล โดยใชส่ื้อเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เขา้มาช่วยในการพฒันาทกัษะของนักกีฬา เพื่อให้ทราบถึงผลของการใช้ส่ือในการพฒันา
ทกัษะการยิงลูกใตห่้วง (เลยอ์พั) และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการท าแตม้คะแนนการยิงประตูของ
นกักีฬาก่อนและหลงัการใช้ส่ือของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง อนัจะน าไปสู่การเพิ่มทกัษะการยิง
ลูกใตห่้วง (เลยอ์พั) ให้แก่นกักีฬาบาสเกตบอลของวทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวิทยาการ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) ต่อไป 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อศึกษาผลของการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะการยิงลูกใตห่้วง
ของนกักีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอาย ุ16-18 ปี 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการท าแตม้คะแนนจากการยิงประตูของนักกีฬาก่อนและ
หลงัการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในการพฒันาทกัษะการยิงลูก
ใตห่้วงของนกักีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอาย ุ16-18 ปี 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 

1. ขอบเขตของกลุ่มตวัอยา่ง  
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ นักกีฬาบาลเกตบอลชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี 

วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) จ านวน 
16 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มควบคุม จ านวน 8 คน ฝึกทกัษะการยงิลูกใตห่้วงเพียงอยา่งเดียว 
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2. กลุ่มทดลอง จ านวน 8 คน ฝึกทกัษะการยิงลูกใตห่้วงร่วมกบัการดูคลิปวีดีโอยทููป
จากตวัแบบนกักีฬามืออาชีพท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปในแวดวงนกักีฬาบาสเกตบอล 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาถึงผลของการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพฒันา

ทกัษะการยิงลูกใตห่้วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย และใช้แบบทดสอบทกัษะการยิงลูกใตห่้วงใน
การหาผลสัมฤทธ์ิในการท าแตม้คะแนนการยงิประตูท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ซ่ึงประกอบดว้ยรายการทดสอบ 
2 รายการ (ภาคผนวก ก) ดงัน้ี 

1. ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือขวาไปยงิฝ่ังซา้ย 
2. ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือซา้ยไปยงิฝ่ังขวา 

1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1. ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง คลิปวิดีโอในยทููปท่ีแสดงถึงทกัษะการยิงลูกใตห่้วง 
(เลยอ์พั) ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 

2. ทกัษะการยิงลูกใตห่้วง หมายถึง ทกัษะการยิงประตูแบบเลยอ์พั ซ่ึงเป็นการยิงลูกระหวา่ง
การเคล่ือนท่ีในขณะท่ีวิ่งแล้วกระโดดข้ึนยิงประตู และสามารถยิงได้ทั้ งมือขวาและมือซ้าย ทกัษะ
การเลยอ์พัเป็นทกัษะผสมหลายทกัษะเขา้ดว้ยกนั คือการเดิน การวิง่ การกา้วเทา้ การกระโดด และการ
ชูลูกข้ึนยงิประตู 

1.5 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. การใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถน ามาใชใ้นการพฒันาการเรียนรู้ทกัษะการยงิลูก
ใตห่้วงของนกักีฬาบาสเกตบอลชายรุ่นอาย ุ16-18 ปีได ้ 

2. เพื่อสามารถน าผลการวิจยัไปพฒันารูปแบบการเรียนการสอนในการพฒันาการเรียนรู้
ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงของนกักีฬาบาสเกตบอลชายรุ่นอาย ุ16-18 ปี  
 

 

 

 

 

 


