บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
กีฬาบาสเกตบอลเป็ นกีฬาประเภททีมที่มีผเู ้ ล่นทีมละ 12 คน เมื่อทาการแข่งขันจะสามารถลง
สนามแข่งขันได้ฝ่ายละ 5 คน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อนาลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่ วงประตูของฝ่ าย
ตรงข้ามให้ได้มากที่สุด ในกีฬาบาสเกตบอลนั้น การยิงประตูเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุดในการรุ ก และ
เป็ นจุ ดมุ่ งหมายหลัก ของการเล่ นบาสเกตบอล ซึ่ งทัก ษะแต่ ละคนมี ไม่ เท่ ากันต้องอาศัยการฝึ กฝน
องค์ประกอบที่ ช่วยให้เกิ ดความแม่นยาได้แก่ วิธีการเล็ง วิถีโค้งของลู ก สิ่ งแวดล้อม สภาพร่ างกาย
และจิตใจผูย้ ิงประตู องค์ประกอบดังกล่าว มีผลต่อความแม่นยาเป็ นอย่างยิ่ง เช่ นในขณะที่ เกมกาลัง
ดาเนิ นการแข่งขันซึ่ งมักดาเนิ นด้วยความตื่นเต้นและดุเดือด เพราะผูเ้ ล่นมีความสามารถในการเล่นเกม
รับ และเกมรุ ก พอกัน โดยเฉพาะเวลาที่ มี แ ต้ม ใกล้เคี ย งกัน สภาพจิ ต ใจต้อ งเยือ กเย็น มั่น คง มี ก าร
ตัดสิ นใจที่แน่วแน่ กล้าที่จะสู ้และขณะเล่นต้องมีจุดเล็งที่ดี เช่นการยิงโดยไม่ให้ลูกกระทบแป้ น มีจุด
เล็งที่เป็ นจุดกระทบขึ้นอยูก่ บั มุมยิง ระยะทางแรงของบอลโดยเฉพาะมุมแคบใต้แป้ น จุดกระทบมักอยู่
สู งและไกลจากห่ วง ส่ วนมุมยิงกว้างมุมกระทบมักจะต่าและใกล้ห่วงประตู นอกจากนี้ ความโค้งของ
ส่ วนเดินทางของลูกสู่ ห่วงประตูตอ้ งมีความโค้งที่มีขีดจากัด ดังนั้นความสู งต่าของความโค้งขึ้นอยูก่ บั
ความกว้างของมุมยิงจากมือ และเพื่อเพิ่มความแม่นยาในระยะทางที่ปานกลางควรมีวิถีโค้งปานกลาง
โดยทั่วไปจุ ดสู งสุ ดของส่ วนโค้ง จะอยู่ระดับ ขอบบนของแป้ น (ไม่ รวมลู ก กระทบแป้ น) ส าหรั บ
ทิศทางและความเร็ วของการหมุนของลูกนั้นมาจากการออกแรงของข้อมือนิ้วมือ ขณะที่บอลออกจาก
มือและอยูก่ ลางอากาศซึ่ งจะทาให้ลูกหมุนเข้าหาผูย้ ิง โดยใช้แนวขวางของลูกเป็ นแกนหมุน ดังนั้นการ
รักษาทิศทางและความแรงของลูกไว้จะช่วยเพิ่มความแม่นยาของลูก สิ่ งที่จะช่วยให้ประสบผลสาเร็ จ
คื อ โอกาสและพละก าลัง ของผู ้เล่ น ที่ ยิ ง ลู ก ด้ว ย ซึ่ งการยิง ประตู ท าแต้ม ในการแข่ ง ขัน นั้ น มี อ ยู่
หลากหลายเทคนิ ควิธี แต่วิธีการยิงลูกที่อยูใ่ กล้ห่วงที่สุดก็คือ การยิงลูกใต้ห่วง (เลย์อพั ) และการเลย์
อัพยังสามารถแยกออกได้เป็ นอีกหลายรู ป แบบ เช่น การเลย์อพั แบบธรรมดาทัว่ ไป คือการเลย์อพั เข้า
ทางด้านซ้าย ตรงกลาง และด้านขวา ส่ วนอีกรู ปแบบหนึ่งก็คือ การเลย์อพั แบบรี เวิร์ส เป็ นการเลย์อพั ที่
เพิ่มความยากมากขึ้นกว่าเดิ ม เพราะต้องหลบหลี กผูต้ ่อสู ้เข้ามาให้ใกล้ห่วงมากที่ สุดและจังหวะการ
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ปล่อยลูกบาสเกตบอลนั้นที่เพิ่มความยากก็คือ ตัวผูเ้ ล่นจะอยูใ่ ต้ห่วงและต้องหันหลังให้ห่วงในจังหวะ
ปล่อยลูกบาสเกตบอล แต่ไม่วา่ จะเป็ นวิธีการใด ผูเ้ ล่นสามารถเข้าไปอยูใ่ กล้ห่วงมากที่สุดและมีโอกาส
ที่ทาให้ลูกบาสเกตบอลลงห่วงมากที่สุด (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548)
การฝึ กทักษะในการยิงประตูน้ นั ส่ วนมากมักมีผูฝ้ ึ กสอนเป็ นผูท้ ี่ทาท่าทางให้ดู ในการสอน
ทักษะต่างๆ ของการเล่นกี ฬาบาสเกตบอลและนักกี ฬาก็ปฏิ บตั ิตาม แต่เนื่ องจากในปั จจุบนั อยู่ในยุค
ของข้อมูลข่าวสาร เป็ นโลกของการติดต่อสื่ อสารไร้พรหมแดน เริ่ มมีการใช้สื่อในการเรี ยนรู ้ เองตาม
ทัก ษะที่ ต นเองสนใจตามเครื อข่ ายสั ง คมออนไลน์ ซึ่ งในปั จจุ บ ัน การสื่ อ สารผ่า นเครื อ ข่ ายสั ง คม
ออนไลน์น้ นั จัดว่าเป็ นสื่ อใหม่ (New Media) เป็ นช่องทางการสื่ อสารที่สาคัญ และมีบทบาทต่อสังคม
ที่กาลังเปลี่ ยนวิธีการติดต่อสื่ อสารไปจากรู ปแบบเดิม อีกทั้งยังเป็ นการสื่ อสารช่ องทางเลื อกที่สาคัญ
(Alternative Channel)ของผูค้ นในปั จจุบนั ส่ งผลให้สื่อกระแสหลัก ทั้งหนังสื อพิมพ์ วารสาร นิตยสาร
โทรทัศน์และวิทยุ ต่างหันมาให้ความสาคัญและนาเสนอข้อมูลข่าวสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์
กันมากขึ้น ทาให้ทุกวันนี้ กลายเป็ นยุคแห่ งสังคมข่าวสาร เนื่ องจากการติดต่อกันทางเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ทาให้เกิ ดการรับรู ้ได้ในทันที หรื อในแบบ Real Time จากการเปิ ดเผยข้อมูลเรื่ องราว ความ
สนใจ หรื อแสดงตนเองลงบนเครื อข่ายสังคมออนไลน์ นอกจากจะเป็ นช่องทางการสื่ อสาร ยังเป็ นการ
เปิ ดเผยตนเองให้ เป็ นที่ รู้ จ ัก อย่า งกว้า งขวางเป็ นช่ อ งทางในการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละเสริ ม สร้ า ง
ภาพลักษณ์ เช่ น ดารา นักร้ อง บุ คคลที่ มีชื่อเสี ยง หรื อช่ องทางในการสร้ างชื่ อเสี ยงให้เป็ นที่รู้จกั ซึ่ ง
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมในสังคมปั จจุบนั มีหลากหลาย เช่น เฟซบุก๊ (Facebook) ทวิตเตอร์
(Twitter) ยูทูป (YouTube) มายสเปซ (Myspace) กูเกิลพลัส (Google+) เป็ นต้น
ยูทูป (YouTube) เป็ นสื่ อชนิ ดหนึ่ งของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้สร้ างปรากฏการณ์ การ
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ สร้างชื่อเสี ยงจากการใช้เป็ นอย่างมาก โดยยูทูปนั้นเป็ นเว็บไซต์ที่ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถอัพ โหลด (Upload) ดาวน์ โหลด (Download) และแลกเปลี่ ย นคลิ ป วิดีโอผ่านทาง
เว็บ ไซต์ได้ ยูทู ป นั้นเริ่ ม มี ชื่ อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ ห ลาย จากการให้ บ ริ ก ารวิดีโอแบบไม่ มี
ค่าใช้จ่าย (Free Video Sharing) และเปิ ดบริ การเป็ นเว็บไซต์ที่ผใู้ ช้สามารถเข้าไปอัพโหลดเพื่อให้เห็น
การแลกเปลี่ยนภาพและเสี ยงผ่านคลิปวิดีโอ เป็ นบริ การที่กว้างขวางและหลากหลาย โดยเนื้ อหาการ
บริ ก ารจะรวมไปถึ ง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศ น์ ที่ ออกอากาศในช่ วงเวลาสั้ นๆ (TV Clips) มิ วสิ ค
วิดีโอ หรื อวิดีโอบล็อกกิ้ง (เกศริ น แสงจันทร์เรื อง, 2554)
การดาวน์โหลดคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการฝึ กทักษะทางการกีฬาทางยูทูปก็มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก
โดยเฉพาะการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอการแข่งขันกี ฬาบาสเกตบอลระดับโลก ระดับสากล เช่ น NBA
(National Basketball Association) มาดูเพื่อช่วยในการฝึ กซ้อมเทคนิ คทักษะต่างๆ หรื อจากคลิปวิดีโอ
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การสอนจากตัวนักกีฬาที่มีชื่อเสี ยง ผูฝ้ ึ กสอน หรื อผูเ้ ชี่ ยวชาญในการกีฬาบาสเกตบอลอย่างแพร่ หลาย
ซึ่งจากทฤษฏีการเรี ยนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบของ Bandura (Bandura, 1969) ได้นาเสนอไว้วา่ การ
สังเกตจากตัวแบบจะมีผลต่อการเรี ยนรู ้และเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนรู ้ได้ เช่น นักเรี ยนที่ได้รับการ
พัฒ นาการเรี ย นรู ้ โดยใช้ สื่ อ ประสม มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย นสู ง ขึ้ น อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(ปลูกพงษ์ สุ วรรณลิขิต, 2556) อีกทั้งนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 มีคะแนนสู งขึ้นหลังจากการศึกษา
ด้วยวีดีโอออนไลน์ช่วยสอนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (สิ ปป์ แสง สุ ขผล, 2555)
ดังนั้นการได้เรี ยนรู ้ผา่ นตัวแบบในวิธีเทคนิคการเล่นบาสเกตบอลจากสื่ อสังคมออนไลน์อย่าง
ยูทูป (YouTube) น่าจะมีผลต่อการพัฒนาทักษะการเล่นบาสเกตบอลไม่มากก็นอ้ ย ด้วยสาเหตุน้ ี ผวู ้ ิจยั
จึงมีความสนใจที่จะทาการศึกษาเกี่ ยวกับ ผลของการเรี ยนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบด้วยการใช้สื่อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ต่อทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอล โดยใช้สื่อเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เข้ามาช่ วยในการพัฒนาทักษะของนักกี ฬา เพื่อให้ทราบถึ งผลของการใช้สื่อในการพัฒนา
ทักษะการยิงลูกใต้ห่วง (เลย์อพั ) และเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการทาแต้มคะแนนการยิงประตู ของ
นักกีฬาก่อนและหลังการใช้สื่อของกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง อันจะนาไปสู่ การเพิ่มทักษะการยิง
ลูกใต้ห่วง (เลย์อพั ) ให้แก่นกั กีฬาบาสเกตบอลของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วง
ของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี
2. เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการทาแต้มคะแนนจากการยิงประตูของนักกี ฬาก่ อนและ
หลังการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในการพัฒนาทักษะการยิงลูก
ใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ
1. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้ งนี้ คื อ นักกี ฬาบาลเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จานวน
16 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มควบคุม จานวน 8 คน ฝึ กทักษะการยิงลูกใต้ห่วงเพียงอย่างเดียว
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2. กลุ่มทดลอง จานวน 8 คน ฝึ กทักษะการยิงลูกใต้ห่วงร่ วมกับการดูคลิปวีดีโอยูทูป
จากตัวแบบนักกีฬามืออาชีพที่มีชื่อเสี ยงเป็ นที่รู้จกั โดยทัว่ ไปในแวดวงนักกีฬาบาสเกตบอล
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษาถึ งผลของการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนา
ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกี ฬาบาสเกตบอลชาย และใช้แบบทดสอบทักษะการยิงลูกใต้ห่วงใน
การหาผลสัมฤทธิ์ ในการทาแต้มคะแนนการยิงประตูที่ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น ซึ่ งประกอบด้วยรายการทดสอบ
2 รายการ (ภาคผนวก ก) ดังนี้
1. ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย
2. ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา
1.4 นิยำมศัพท์ เฉพำะ
1. สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง คลิปวิดีโอในยูทูปที่แสดงถึงทักษะการยิงลูกใต้ห่วง
(เลย์อพั ) ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
2. ทักษะการยิงลูกใต้ห่วง หมายถึง ทักษะการยิงประตูแบบเลย์อพั ซึ่ งเป็ นการยิงลูกระหว่าง
การเคลื่ อนที่ ในขณะที่ วิ่งแล้วกระโดดขึ้ นยิงประตู และสามารถยิงได้ท้ งั มื อขวาและมื อซ้าย ทักษะ
การเลย์อพั เป็ นทักษะผสมหลายทักษะเข้าด้วยกัน คือการเดิน การวิง่ การก้าวเท้า การกระโดด และการ
ชูลูกขึ้นยิงประตู
1.5 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. การใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถนามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนรู้ทกั ษะการยิงลูก
ใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชายรุ่ นอายุ 16-18 ปี ได้
2. เพื่ อสามารถนาผลการวิจยั ไปพัฒ นารู ปแบบการเรี ยนการสอนในการพัฒ นาการเรี ยนรู้
ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชายรุ่ นอายุ 16-18 ปี
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