บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยทู ูปในการพัฒนาทักษะการ
ยิงลูกใต้ห่วงของนักกี ฬาบาสเกตบอลชาย และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการทาแต้มคะแนนยิง
ประตูของนักกี ฬาก่อนและหลังการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้
ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้า นนา (ดอยสะเก็ ด) ผูศ้ ึ ก ษาจึ งได้ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นพื้นฐานและแนวทางการศึกษา ดังนี้
2.1 กีฬาบาสเกตบอล
2.1.1 ประวัติกีฬาบาสเกตบอล
2.1.2 ทักษะพื้นฐานและวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
2.1.3 ทักษะการยิงประตู
2.1.4 การยิงประตูใต้ห่วง (Lay-up Shot)
2.2 จิตวิทยาการกีฬา
2.2.1 ความหมายของจิตวิทยาการกีฬา
2.2.2 ทักษะทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการกีฬา
2.3 ทฤษฏีการเรี ยนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบของ Bandura
2.4 สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
2.4.1 ความหมายของสื่ อ
2.4.2 ประเภทของสื่ อ
2.4.3 ประโยชน์ของสื่ อ
2.4.4 สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจยั
2.7 สมมติฐานการวิจยั
2.1 กีฬาบาสเกตบอล
2.1.1 ประวัติกฬ
ี าบาสเกตบอล
การกีฬาแห่ งประเทศไทย (2553) ได้ระบุไว้วา่ บาสเกตบอล (Basketball) เป็ นกีฬาประจาชาติ
อเมริ กนั ที่ ถู กคิ ด ค้นขึ้ น เพื่ อต้องการช่ วยเหลื อบรรดาสมาชิ ก The International Y.M.C.A. Training
School ได้มีกีฬาไว้เล่นในช่วงฤดูหนาว เนื่ องจากในช่วงฤดูหนาวสภาพพื้นภูมิประเทศโดยทัว่ ไปถูก
หิมะปกคลุม อันเป็ นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจ้ง เช่น อเมริ กนั ฟุตบอล เบสบอล คณะกรรมการ
สมาคม The International Y.M.C.A. Training School ได้พ ยายามหาหนทางแก้ไขให้บรรดาสมาชิ ก
ทั้ง หลายได้เล่ น กี ฬ าในช่ วงฤดู ห นาวโดยไม่ บ ัง เกิ ด ความเบื่ อ หน่ าย ในปี ค.ศ. 1891 Dr. James A.
Naismith ครู ส อนพลศึ ก ษาของ The International Y.M.C.A. Training School อยู่ที่ เมื อ ง Springfield
มลรัฐ Massachusetts ได้รับมอบหมายจาก Dr. Gulick ให้เป็ นผูค้ ิดค้นการเล่นกีฬาในร่ มที่เหมาะสมที่
จะใช้เล่นในช่วงฤดูหนาวโดย Dr. James A. Naismith ได้พยายามคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริ กนั
ฟุตบอลและเบสบอลเข้าด้วยกันและให้มีการเล่นที่เป็ นทีมในครั้งแรก Dr. James A. Naismith ได้ใช้
ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็ นอุปกรณ์ สาหรับให้นกั กี ฬาเล่น และได้นาตะกร้ าใส่ ผลไม้ไปแขวนไว้ที่ฝา
ผนังของห้องพลศึกษา แล้วให้ผเู ้ ล่ นพยายามโยนลู กบอลลงในตะกร้ านั้นให้ได้ โดยใช้เนื้ อที่ สนาม
สาหรับเล่นให้มีขนาดเล็กลงแบ่งผูเ้ ล่นออกเป็ นข้างละ 7 คน ผลการทดลองครั้งแรกผูเ้ ล่นได้รับความ
สนุกสนานตื่นเต้น แต่ขาดความเป็ นระเบียบ มีการชนกัน ผลักกัน เตะกัน อันเป็ นการเล่นที่รุนแรงใน
การทดลองนั้น ต่อมา Dr. James A. Naismith ได้ตดั การเล่นที่รุนแรงออกไป และได้ทาการวางกติกา
ห้ า มผูเ้ ล่ น เข้าปะทะถู ก เนื้ อ ต้องตัว กัน นับ ได้ว่า เป็ นหลัก เบื้ อ งต้น ของการเล่ น บาสเกตบอล และ
Dr. James A. Naismith จึงได้วางกติกาการเล่นบาสเกตบอลไว้เป็ นหลักใหญ่ๆ 4 ข้อ ด้วยกัน คือ
1. ผูเ้ ล่นที่ครอบครองลูกบอลอยูน่ ้ นั จะต้องหยุดอยูก่ บั ที่หา้ มเคลื่อนที่ไปไหน
2. ประตูจะต้องอยูเ่ หนือศีรษะของผูเ้ ล่น และอยูข่ นานกับพื้น
3. ผูเ้ ล่นสามารถครอบครองบอลไว้นานเท่าใดก็ได้ โดยคู่ต่อสู ้ไม่อาจเข้าไปถูกต้องตัวผูเ้ ล่นที่
ครอบครองบอลได้
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4. ห้ามการเล่นที่รุนแรงต่างๆ โดยเด็ดขาด ผูเ้ ล่นทั้งสองฝ่ ายจะต้องไม่กระทบกระแทกกันจาก
ที่ได้วางกติกาการเล่นขึ้นมาแล้วก็ได้นาไปทดลอง และพยายามปรับปรุ งแก้ไขระเบียบให้ดีข้ ึนและได้
พยายามลดจานวนผูเ้ ล่นลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกัน จนในที่สุดก็ได้กาหนดตัวผูเ้ ล่นไว้ฝ่ายละ 5 คน
ซึ่ งเป็ นจานวนที่เหมาะสมที่สุดกับขนาดเนื้อที่สนาม
Dr. James A. Naismith ได้ท ดลองการเล่ น หลายครั้ งหลายหน และพัฒ นาการเล่ น เรื่ อ ยมา
จนกระทัง่ ได้เขียนกติกาการเล่นไว้เป็ นจานวน 13 ข้อ ด้วยกันและเป็ นต้นฉบับการเล่นที่ยงั คงปรากฏ
อยู่บนกระดานเกียรติยศในโรงเรี ยนพลศึกษา ณ เมือง Springfield อยูจ่ นกระทัง่ ทุกวันนี้ ซึ่ งกติกาทั้ง
13 ข้อ ของ Dr. James A. Naismith กาหนดไว้มีดงั นี้
1. ผูเ้ ล่นห้ามถือลูกบอลแล้ววิง่
2. ผูเ้ ล่นจะส่ งบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรื อสองมือก็ได้
3. ผูเ้ ล่นจะเลี้ยงบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรื อสองมือก็ได้
4. ผูเ้ ล่นต้องใช้มือทั้งสองเข้าครอบครองบอล ห้ามใช้ร่างกายช่วยในการครอบครองบอล
5. ในการเล่นจะใช้ไหล่กระแทก หรื อใช้มือดึง ผลัก ตี หรื อทาการใดๆ ให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลง
ไม่ได้ ถ้าผูเ้ ล่นฝ่ าฝื นถื อเป็ นการฟาวล์ 1 ครั้ง ถ้าฟาวล์ 2 ครั้ง หมดสิ ทธิ์ เล่นจนกว่าฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดทา
ประตูกนั ได้จึงจะกลับมาเล่นได้อีก ถ้าเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน จะไม่มีการเปลี่ยนตัวผูเ้ ล่น
6. ห้ามใช้ขาหรื อเท้าแตะลูก ถือเป็ นการฟาวล์ 1 ครั้ง
7. ถ้าฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดทาฟาวล์ติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้อีกฝ่ ายหนึ่งได้ประตู
8. ประตูที่ทาได้หรื อนับว่าได้ประตูน้ นั ต้องเป็ นการโยนบอลให้ลงตะกร้า ฝ่ ายป้ องกันจะไป
ยุง่ เกี่ยวกับประตูไม่ได้เด็ดขาด
9. เมื่อฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดทาลูกบอลออกนอกสนาม ให้อีกฝ่ ายหนึ่ งส่ งลูกเข้ามาจากขอบสนาม
ภายใน 5 วินาที ถ้าเกิน 5 วินาที ให้เปลี่ยนส่ ง และถ้าผูเ้ ล่นฝ่ ายใดพยายามถ่วงเวลาอยูเ่ สมอให้ปรับเป็ น
ฟาวล์
10. ผูต้ ดั สิ นมีหน้าที่ตดั สิ นว่าผูเ้ ล่นคนใดฟาวล์ และลงโทษให้ผเู ้ ล่นหมดสิ ทธิ์
11. ผูต้ ดั สิ นมีหน้าที่ตดั สิ นว่าลูกใดออกนอกสนาม และฝ่ ายใดเป็ นฝ่ ายส่ งลูกเข้าเล่น และจะทา
หน้าที่เป็ นผูร้ ักษาเวลาบันทึกจานวนประตูที่ทาได้ และทาหน้าที่ทวั่ ไปตามวิสัยของผูต้ ดั สิ น
12. การเล่นแบ่งออกเป็ น 2 ครึ่ งๆ ละ 20 นาที
13. ฝ่ ายที่ทาประตูได้มากที่สุดเป็ นผูช้ นะ ในกรณี คะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาออกไป และถ้า
ฝ่ ายใดทาประตูได้ก่อนถือว่าเป็ นฝ่ ายชนะ
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แม้วา่ กติกาการเล่นจะกาหนดขึ้นเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ ู งอายุได้เล่นเพื่อความสนุ กสนานในแง่
นันทนาการ แต่กีฬานี้ ก็ได้รับความนิ ยมจากเยาวชนอย่างรวดเร็ ว ทั้งๆ ที่มีผคู ้ นเป็ นจานวนมากเห็นว่า
เป็ นกี ฬาสาหรับผูอ้ ่อนแอ และพยายามที่จะพิสูจน์ความเห็ นนี้ ดว้ ยการหาเรื่ องทะเลาะวิวาทกับผูเ้ ล่น
บาสเกตบอลก็ตาม อย่างไรก็ดีความรู ้สึกเช่นนี้ ค่อยๆ เริ่ มจางหายไปเมื่อความรวดเร็ วและความแม่นยา
ในการเล่นบาสเกตบอล ได้สร้ างความประทับใจและดึ งดูดความสนใจของผูค้ นเพิ่มมากขึ้น และได้
แพร่ ก ระจายไปทางตะวัน ออกของอเมริ ก าอย่า งรวดเร็ ว และเมื่ อ โรงเรี ย นต่ า งๆ ได้ต ระหนัก ถึ ง
ความสาคัญของกีฬาชนิดนี้ จึงพากันนิยมเล่นไปทัว่ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ก่อนปี ค.ศ. 1915 แม้วา่ บาสเกตบอลจะเป็ นกี ฬาที่ ได้รับความนิ ยมอย่างกว้างขวางเป็ นอย่าง
มากก็ ต าม แต่ ก็ จากัด เป็ นเพี ย งการเล่ น เพื่ อ ออกก าลัง กายในห้ อ งพลศึ ก ษาเท่ า นั้น ไม่ มี องค์ก รใด
รับผิดชอบจัดการเล่นเป็ นกิ จจะลักษณะ ยกเว้นองค์กรบาสเกตบอลอาชี พที่ เกิ ดขึ้ นเพียง 2-3 องค์กร
แล้วก็เลิกล้มไป ฉะนั้นการเล่นบาสเกตบอลในแต่ละที่แต่ละแห่ งจึงต่างก็ใช้กติกาผิดแผกแตกต่างกัน
ออกไป ทาให้เป็ นอุปสรรคต่อการเจริ ญเติบโตและการพัฒนากีฬาบาสเกตบอลเป็ นอย่างมาก ดังนั้นใน
ปี ค.ศ. 1915 สมาคม The International Y.M.C.A. Training School สมาคมกี ฬามหาวิทยาลัยแห่ งชาติ
และสมาพันธ์กีฬาสมัครเล่น ได้ร่วมประชุ มเพื่อร่ างกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้นมาเพื่อเป็ นบรรทัด
ฐานเดี ยวกัน กติกานี้ ได้ใช้สืบมาจนกระทัง่ ปี ค.ศ. 1938 และได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึนในการ
แข่ ง ขัน กี ฬ าโอลิ ม ปิ กครั้ งที่ 11 ณ กรุ งเบอร์ ลิ น ประเทศเยอรมัน นี โดยคณะกรรมการโอลิ ม ปิ ก
นานาชาติเป็ นผูพ้ ิจารณา สหรัฐอเมริ กายอมรับการเล่นบาสเกตบอลเป็ นกี ฬาประจาชาติเมื่อวันที่ 20
มกราคม ค.ศ. 1892 ซึ่ งได้มี ก ารเล่ น บาสเกตบอลอย่า งเป็ นทางการขึ้ น เป็ นครั้ งแรก สมาคม The
International Y.M.C.A. Training School ได้นากี ฬ าบาสเกตบอลไปเผยแพร่ ในทุ กส่ วนของโลก ได้
แพร่ เข้าไปในประเทศจีนและอินเดียในราวปี ค.ศ. 1894 ฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ. 1895 ญี่ปุ่นราวปี ค.ศ.
1900 เกือบจะกล่าวได้วา่ บาสเกตบอลมีการเล่นในทุกประเทศทัว่ โลก ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1
และคาดว่าก่ อน ปี ค.ศ. 1941 มี ป ระชาชนทัว่ โลกเล่ น กี ฬ าบาสเกตบอลเป็ นจานวนถึ ง 20 ล้านคน
ในขณะนี้มีผนู ้ ิ ยมเล่นบาสเกตบอลกันทัว่ ทุกมุมโลก ไม่น้อยกว่า 52 ประเทศ นอกจากนี้ ได้มีการแปล
กติกาการเล่นเป็ นภาษาต่างๆ มากกว่า 30 ภาษา
2.1.2 ทักษะพืน้ ฐานและวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
อุท ยั สงวนพงศ์ (2544) ได้กล่ าวว่า การเล่ นบาสเกตบอล ทักษะพื้ นฐานมีความจาเป็ นและ
สาคัญมาก ดังนั้น ผูเ้ ล่นจึงต้องฝึ กทักษะพื้นฐานต่างๆ ให้ถูกต้องจนเกิดความชานาญเสี ยก่อน โดยมี
ทักษะพื้นฐานดังนี้ การยืนเตรี ยมพร้อม การหยุดการเคลื่ อนที่ การจับลูกบอล การเคลื่ อนที่ เพื่อเล่ น
บาสเกตบอล การส่ งลูกบอล การรับลูกบอล การยิงประตู
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การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย (2548) ได้ก ล่ าวว่า บาสเกตบอลเป็ นกี ฬ าที่ จ ัด อยู่ใ นกลุ่ ม กี ฬ า
ประเภททีมที่มีคุณลักษณะพิเศษสองประการ คือ เป็ นกี ฬาที่ตอ้ งอาศัยความสัมพันธ์ของผูเ้ ล่นในทีม
(Team work) และเป็ นกีฬาที่ตอ้ งใช้ความรวดเร็ วในการเล่น (Speed game) กล่าวคือ ความสัมพันธ์ของ
ผูเ้ ล่น หมายถึ งความร่ วมมื อกันของผูเ้ ล่ นในที มกระทาสิ่ งใดๆ ได้สอดคล้องเหมาะสมจนทาให้การ
กระท าสิ่ งนั้นบรรลุ ผลตามวัตถุ ป ระสงค์ ส่ วนความรวดเร็ วในการเล่ น หมายถึ งความสามารถของ
นักกีฬาที่กระทาสิ่ งใดๆ ได้ดว้ ยความรวดเร็ ว อาทิ การเปลี่ยนตาแหน่งของร่ างกาย เช่น การก้มตัว การ
บิดตัว การเหยียดตัว เป็ นต้น การเคลื่อนที่ซ่ ึ งหมายถึง การเปลี่ ยนตาแหน่งของร่ างกายจากตาแหน่งที่
ยืนไปยังตาแหน่ งอื่นและรวมถึงความสามารถในการใช้ทกั ษะกี ฬา ได้แก่ การเข้าครอบครองลูกบอล
การเลี้ยงลูกบอล การยิงประตู และการรับ-ส่ งลูกบอล นอกจากนี้ ทกั ษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล
ทัก ษะเฉพาะตัวมี ความจาเป็ นและส าคัญ มาก ผูเ้ ล่ นจึ งต้องฝึ กทัก ษะพื้ นฐานต่ างๆ ทั้งการยืน การ
เคลื่อนที่ การหยุด และการกระโดด ให้ถูกต้องจนเกิ ดความชานาญ เพื่อที่จะได้ให้มีความพร้อมที่จะ
เคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและรวดเร็ ว การรับ-ส่ งลูกบาสเกตบอล ในการ
เล่นกี ฬาบาสเกตบอล ผูเ้ ล่นทุกคนจาเป็ นต้องมีความสามารถในการรับลูกบอล การแย่งลูกบอล หรื อ
การตัดลูกบอลจากผูเ้ ล่นฝ่ ายคู่แข่งขัน การรับลูกบอลจึงมีความสาคัญต่อการเล่นบาสเกตบอล และผู้
เล่ น จะต้องมี ค วามสามารถในการส่ ง ลู ก บอลแบบต่ า งๆ ได้ดี เพราะการเล่ น เป็ นที ม จะต้องอาศัย
ตาแหน่งการเล่นเพื่อเข้าทาประตูผเู ้ ล่นที่อยูใ่ นตาแหน่งที่ได้เปรี ยบจึงจะมีโอกาสทาประตูได้ง่าย
การส่ งลูกบอลไปยังตาแหน่งของผูเ้ ล่นดังกล่าวจึงมีความสาคัญต่อการเล่นบาสเกตบอลเป็ น
อย่างยิง่ การรับ-ส่ งลูกบาสเกตบอล เป็ นทักษะที่ใช้กบั บุคคลเป็ นคู่ ต้องมีท้ งั ผูส้ ่ งและผูร้ ับ คือ ตั้งแต่ 2
คน 3 คน 4 คน 5 คน การรั บส่ งลู กบาสเกตบอลก็คื อการนาลู กบาสเกตบอลเคลื่ อนที่ ไปในทิ ศ ทาง
ต่างๆ ตามต้องการและใช้กบั คนสองคนขึ้ นไป โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อนาลูกบอลเคลื่ อนที่ไปให้ใกล้
ประตู หรื อเพื่อนาลูกบอลไปโยนลงห่ วงหรื อยิงประตู (Shooting) ของฝ่ ายตรงกันข้าม การรับ-ส่ งลูก
บาสเกตบอลเป็ นทักษะที่ใช้มากในการเล่นหรื อแข่งขัน เพราะกี ฬาบาสเกตบอลเป็ นกี ฬาประเภททีม
จาเป็ นต้องมีการส่ งและรับในระหว่างผูเ้ ล่นฝ่ ายเดี ยวกัน ซึ่ งมีวิธีการส่ งหลายวิธีตามความเหมาะสม
และความชานาญของผูเ้ ล่นแต่ละคนว่าจะส่ งอย่างไร และในกติกาก็ไม่มีระเบียบบังคับว่าต้องส่ งแบบ
ใด ฉะนั้นลัก ษณะและวิธี การส่ งจึ งมี หลายแบบด้วยกันที่ ใช้ในกี ฬ าบาสเกตบอลซึ่ ง เทพประสิ ท ธิ์
กุลธวัชวิชยั (2550) ได้อธิบายถึงลักษณะของวิธีการส่ งลูกในกีฬาบาสเกตบอลไว้มีดงั ต่อไปนี้
1. การส่ งลูกสองมือระดับอก
2. การส่ งลูกสองมือเหนือศีรษะ
3. การส่ งลูกสองมือเหนือไหล่ดา้ นข้าง
4. การส่ งลูกสองมือด้านข้าง
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5. การส่ งลูกสองมือล่าง
6. การส่ งลูกมือเดียวเหนือไหล่
7. การส่ งลูกมือเดียวเหนือไหล่ดา้ นข้าง
8. การส่ งลูกมือเดียวมือล่าง
9. การส่ งลูกมือเดียวข้างลาตัว
10. การส่ งลูกมือเดียวข้ามไหล่
11. การส่ งลูกบอลกระดอน
12. การส่ งลูกพลิกแพลง
สาหรับทักษะพื้นฐานในกีฬาบาสเกตบอลที่สาคัญอีกอย่างหนึ่ งก็คือ การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
ซึ่ง บรรจง ฟ้ ารุ่ งสาง (2550) ได้กล่าวว่า การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล คือ การกดลูกลงต่อเนื่องกันจากลูกที่
กระดอนขึ้ นจากพื้ น ไม่ ว่าผูเ้ ล่ นจะยืนอยู่ก ับ ที่ ห รื อกาลังเคลื่ อนที่ อยู่ก็ตาม การเลี้ ยงลู กจึ งเป็ นส่ วน
สาคัญส่ วนหนึ่ งของการเล่นบาสเกตบอล ผูเ้ ล่นทุกคนจึงควรฝึ กให้เกิ ดความชานาญและคล่องแคล่ว
ว่องไวโดยสามารถเลี้ยงลูกบอลได้ท้ งั มือซ้ายและมือขวา และพร้อมที่จะหยุดส่ งยิงประตู หรื อสามารถ
เปลี่ยนทิศทางได้ทนั ที การเลี้ ยงลูกบอลโดยทัว่ ไป ผูเ้ ล่นจะกางนิ้ วออกตามธรรมชาติ โดยใช้แรงจาก
ฝ่ ามือและนิ้วมือ (อุง้ มือไม่สัมผัสกับลูกบอล) กดลูกลงพื้น เมื่อมือสัมผัสลูกแล้วให้ใช้ขอ้ มือและท่อน
แขนหดกับเล็กน้อยพร้ อมกับผ่อนตามลู ก ขณะที่ เลี้ ยงลู กบอลต้องสังเกตสถานการณ์ ในสนาม โดย
วิธีการเงยหน้าขึ้นแต่อย่ามองลูกบอล และถ้าจาเป็ นต้องมองลูกบอลก็ให้มองด้วยหางตาเท่านั้น
นอกจากนี้ การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย (2547) ได้ ก ล่ า วว่ า การเลี้ ยงลู ก บาสเกตบอลเป็ น
เครื่ องมือชนิ ดหนึ่ งที่ใช้ในการดาเนิ นเกมรุ ก การเลี้ ยงบอลเข้าหาห่ วงที่ จะได้คะแนนง่ายที่ สุด ขณะ
เลี้ ยงลู กบอลจะต้องกางนิ้ วออกให้กว้างและนิ้ วจะต้องงองุ ม้ ไม่เกร็ ง สัมผัส บอลเฉพาะปลายนิ้ วมื อ
เท่านั้น อย่าให้โคนนิ้วมือและอุง้ มือสัมผัสบอล ลูกบอลจะถูกกดลงด้วยนิ้วมือจากการบังคับของข้อมือ
และแขนด้วยกาลังที่พอเหมาะในการให้บอลกระดอนขึ้นมาหามืออีกครั้ง มือจะต้องขึ้นลงตามบอล ถ้า
เลี้ ยงบอลช้าควรจะให้มือสัมผัสบอลตลอดเวลาไม่วา่ บอลขึ้นหรื อบอลลง บอลลงมือล่าง บอลขึ้นมือ
ขึ้นตาม แล้วกดบอลลงพื้นเพื่อเลี้ยงต่อไป สามารถวางมือไว้บนบอลหรื อด้านข้างบอลห้ามไม่ให้มืออยู่
ล่างบอลเพราะจะผิดกติ กา ขณะบอลกระดอนขึ้นถ้าต้องการจะผลักบอลไปข้างหน้าหรื อดึ งบอลไป
ข้างหลังหรื อผลักไปด้านข้างจะต้องวางมือลงบนบอลตรงข้ามทิศทางที่ตอ้ งการจะไป การเลี้ยงบอลมี
ทักษะการฝึ กหลายวิธีดงั นี้
1. การเลี้ยงบอลเร็ ว (Speed or High Dribble)
2. การเลี้ยงบอลช้า (Control or Low Dribble)
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3. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงบอล (Change of Direction)
4. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยคร่ อมหน้า (Cross Over)
5. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยตวัดบอลอ้อมหลัง (Behind the Back)
6. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยการหมุนกลับตัว (Reverse Dribble)
7. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยกระดอนบอลระหว่างขา (Between the Legs)
เทพประสิ ทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2550) ได้กล่ าวไว้ว่า ทักษะการเลี้ ยงลู กบาสเกตบอล คือการใช้
สาหรับนาลูกบอลเคลื่อนที่ไปกับตนเอง หรื อต้องการครอบครองลูกบอลไว้กบั ตัวเอง ซึ่ งตามระเบียบ
ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การครอบครองด้วยการถือลงบอลไว้น้ นั ต้องไม่นานเกิน 5 วินาที ถ้าผู้
เล่นยังต้องการครอบครองลูกบอลไว้อีก จึงจาเป็ นต้องเลี้ยงลูกบอลเพื่อรอจังหวะจะเล่นต่อไป ฉะนั้น
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลจึงแบ่งตามลักษณะและจุดมุ่งหมายการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลได้ 3 ประการคือ
1. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับสู ง
2. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับกลาง
3. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับต่า
ดังนั้นทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลจึงมีจุดมุ่งหมายให้นาลูกบาสเกตบอลไปโยนห่ วงประตู
หรื อยิงประตู (Shooting) ของฝ่ ายตรงข้าม การพาลูกบอลเคลื่อนที่ไปนั้น จะต้องใช้การทุ่มลูกบอลให้
กระดอนกับพื้นด้วยมือข้างเดียว หรื อด้วยมือสองข้างสลับมือกัน เรี ยกว่า “การเลี้ยงบอล” (Dribbling)
2.1.3 ทักษะการยิงประตู
ทักษะการยิงประตูในการเล่นบาสเกตบอลนับว่าเป็ นหัวใจของการเล่นกี ฬาบาสเกตบอล ซึ่ ง
เป็ นจุดหมายของการเล่นกี ฬาบาสเกตบอล ทีมที่สามารถนาลูกบอลไปโยนหรื อยิงประตู (Shooting)
ลงห่ วงประตูของฝ่ ายตรงกันข้ามได้มากกว่าอีกทีมหนึ่ งจะเป็ นทีมที่ชนะ เนื่ องจากในเกมการเล่นจะมี
ฝ่ ายตรงกันข้ามคอยป้ องกันไม่ให้ยงิ ประตูได้สะดวก ผูเ้ ล่นที่จะยิงประตูจึงจาเป็ นต้องหาวิธีการในการ
ยิงประตูให้ได้ โดยไม่ผิดระเบียบหรื อกติกาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ฉะนั้นการที่ผเู ้ ล่นจะยิงประตูให้
ได้ผล คือ ลูกบอลลงห่ วงประตูจะต้องใช้ความสามารถซึ่ งประกอบด้วยด้วยทักษะความชานาญ (Skill)
มีความแม่นยาและรวดเร็ วในการยิงประตู (เทพประสิ ทธิ์ กุลธวัชวิชยั , 2550) ยังได้กล่าวอีกว่า การยิง
ประตูส ามารถท าได้ห ลายวิธี และไม่ มี ข ้อจากัด เช่ นเดี ย วกับ การส่ งลู ก บอลแต่ โอกาสการใช้และ
จุดมุ่งหมายของการยิงประตูกบั การส่ งลูกบอลต่างกัน คือการยิงประตูจะให้ได้ผล มีความแม่นยา ควร
ปล่อยลูกบอลให้วงิ่ ลอยเป็ นวิถีโค้งและควรให้ลูกบอลหมุนกลับเล็กน้อย ลูกบอลก็จะลงห่วงได้ง่ายขึ้น
ซึ่ งมุมที่ใช้ในการยิงประตูควรจะประมาณ 15-60 องศา ขึ้นอยู่กบั ความชานาญของผูย้ ิงประตูและมี
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องค์ประกอบอื่น ได้แก่ ระยะทาง รู ปร่ างของผูเ้ ล่น เช่น ผูเ้ ล่นตัวสู งมุมในการส่ งลูกบอลยิงประตูก็จะ
น้อยกว่าคนตัวเตี้ย ระยะทางยิงประตูก็เช่ นกัน ถ้ายิงประตูระยะใกล้ มุ มการยิงจะแม่นยากว่าการยิง
ระยะไกล ซึ่ งมีผลของแรงที่ใช้ส่งลูกบอลในการยิงประตูมาเกี่ยวข้องด้วย คือ ถ้ายิงระยะไกลๆ ใช้มุม
การยิงประตูกว้างมาก ลูกบอลก็ลอยขึ้ นสู ง ทาให้ใช้แรงในการส่ งลูกบอลมากเกิ นไปโอกาสการยิง
ประตูก็จะให้ความแม่นยาน้อย สรุ ปได้วา่ ความโค้งของวิธีการยิงประตูข้ ึนอยูก่ บั ปั จจัย 2 ส่ วน ด้วยกัน
คื อ ตัว ผูย้ ิง ประตู แ ละระยะในการยิงประตู ส าหรั บ จุ ด ที่ ใ ช้เล็ ง หรื อ การกะระยะในการยิง ประตู
บาสเกตบอลจะเล็งที่จุดศูนย์กลางของห่ วงประตู แต่เนื่ องจากการยิงประตูน้ นั เราจะส่ งลูกบอลออกไป
เป็ นวิถีโค้ง ประกอบกับในเกมการแข่งขันผูเ้ ล่ นมี กาลังแขนลดลง ฉะนั้นเวลายิงประตูควรจะเล็งที่
ขอบของห่ วงประตูที่อยูด่ า้ นไกลตัว ส่ วนการยิงประตูโดยอาศัยแป้ นประตูกระทบลูกบอลให้ลงห่ วง
ประตูนั่นจะใช้เส้ นของรู ปสี่ เหลี่ ยมเล็กของแป้ นประตูเป็ นจุดเล็งกะระยะ หรื อเป็ นจุดที่ ส่ งลู กบอล
ออกไปกระทบ โดยยึดหลักดังนี้ คือ ให้เล็งที่เส้นข้างที่อยูใ่ กล้ตวั ผูย้ งิ ประตู ถ้ายิงตรงจุดกลางประตูให้
เล็งที่เส้นบนของรู ปสี่ เหลี่ยม
การยิงประตูมีวธิ ี การยิงหลายวิธีดว้ ยกัน พอจาแนกได้ดงั นี้
1. แบ่งตามระยะทางที่ยงิ ประตู แบ่งเป็ น 3 ระยะคือ
1.1 การยิงประตูระยะใกล้ คือ การยิงประตูบริ เวณเขตโทษ เป็ นการยิงที่หวังผลร้อย
ละ 80-100
1.2 การยิงประตูระยะกลาง คือ การยิงประตูนอกบริ เวณเขตโทษ แต่ไม่เกิ นเส้นเขต
การยิงประตู 3 คะแนน เป็ นการยิงประตูที่หวังผลร้อยละ 60-80
1.3 การยิงประตูระยะไกล คือ การยิงประตูนอกบริ เวณที่กล่าวมาแล้วใน 1.1 และ 1.2
เป็ นการยิงประตูที่หวังผลร้อยละ 40-60
2. แบ่งตามลักษณะของเท้าขณะยิงประตู แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
2.1 การยืนยิงประตู คือ การยิงประตูโดยเท้าทั้งสองติดอยูก่ บั พื้น ใช้ยิงประตูเมื่อไม่มี
ฝ่ ายตรงข้ามป้ องกัน
2.2 การกระโดดยิงประตู คือ การกระโดดให้เท้าลอยจากพื้ นแล้วยิงประตูลกั ษณะ
การยิงประตูพอแยกได้ 2 ลักษณะ
2.2.1 กระโดดพร้อมกับการยิงประตู
2.2.2 การกระโดดให้ตวั ลอยเท้าพ้นพื้นก่อน แล้วจึงยิงประตู
3. แบ่งตามมือที่ถือลูกบอลขณะยิงประตู แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
3.1 การยิงประตูมือเดียว จะใช้มือข้างเดียวในการส่ งแรงยิงประตู
3.2 การยิงประตูสองมือ จะออกแรงจากมือทั้งสองในการส่ งลูกยิงประตู
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4. แบ่งตามลักษณะมือที่ยงิ ประตู
4.1 การตั้งมือยิงประตู
4.2 การหงายมือยิงประตู
4.3 การคว่ามือยิงประตู
การกีฬาแห่ งประเทศไทย (2548) ได้อธิ บายถึง การฝึ กทักษะการยิงประตู (Shooting) ไว้ดงั นี้
การเล่นบาสเกตบอลนั้นต้องนาทักษะการวิ่ง การกระโดด และการหลบหลีกการป้ องกันจากคู่แข่งขัน
เพื่อที่จะนาลูกบอลเข้าไปยิงประตูในระยะใกล้ให้ได้ผลที่ แน่ นอนและมีโอกาสทาประตูให้มากกว่า
คู่แข่งขัน นอกจากทีมจะสามารถทาประตูในระยะใกล้แล้ว การยิงประตูระยะอื่นๆ ก็มีความสาคัญไม่
น้อย ฉะนั้นเพื่อให้ผฝู ้ ึ กหัดได้เรี ยนรู ้และเข้าใจถึงผลจากการยิงประตู จึงขอกล่าวระยะของการยิงประตู
ดังนี้
- ระยะใกล้ หวังผลในการยิงประตู ประมาณร้อยละ 85-95
- ระยะกลาง หวังผลในการยิงประตู ประมาณร้อยละ 55-65
- ระยะกลาง ด้านมุมสนาม หวังผลในการยิงประตู ประมาณร้อยละ 35-45
- ระยะไกล หวังผลในการยิงประตู ประมาณร้อยละ 25-35
การเล่นหรื อการแข่งขันบาสเกตบอล ระยะการยิงที่ได้ผลมากที่สุด คือระยะใกล้ รองลงมาคือ
ระยะกลาง ส่ วนการยิงระยะไกลได้ผลน้อยมาก แต่ในการแข่งขันปั จจุบนั ผลของการยิงระยะไกลก็
สามารถทาคะแนนได้มากกว่าการยิงระยะใกล้และระยะกลาง เพราะฉะนั้นการยิงประตูท้ งั ระยะใกล้
ระยะกลาง และระยะไกล จึงเป็ นสิ่ งที่ผเู ้ ล่นทุกคนจะต้องฝึ กหัดจนชานาญ การหลบหลีก การป้ องกัน
จากคู่แข่งขัน ก็เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน การยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกลใน
ทักษะการยิงประตู ได้แก่
1. การยิงประตูแบบกระโดดยิง (Jump Shot) และสามารถทาได้ 2 แบบ คือ
1.1 การกระโดดยิงประตูแบบสองมือเหนือศีรษะ
1.2 การกระโดดยิงประตูแบบมือเดียวเหนือศีรษะ
2. การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อท (Lay-up Shot)
2.1 การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อทแบบคว่ามือ
2.2 การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อทแบบหงายมือ
Hay (1985, อ้างถึ งใน การกีฬาแห่ งประเทศไทย, 2548) ได้แสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการยิง
ประตูไว้ดงั นี้ การยิงประตูเป็ นทักษะที่สาคัญของกีฬาบาสเกตบอล ผูย้ ิงประตูจะใช้วธิ ี การอย่างไรก็ได้
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เพื่อให้ได้คะแนนหรื อพยายามให้ลูกบอลลงห่ วงประตูซ่ ึ งผูฝ้ ึ กสอนและนักกีฬาจะเลือกรู ปแบบและ
วิธีการที่เหมาะสมสาหรับใช้ในการยิงประตูในระหว่างการแข่งขันให้เกิดความสัมฤทธิ์ ผลมากที่สุด
ดังนั้นทักษะที่ใช้ในการเล่นบาสเกตบอลจึงประกอบด้วย ทักษะใหญ่ๆ ที่เป็ นพื้นฐานในการ
เล่น 3 ประการ คือ การรับ-ส่ ง การเลี้ยงลูก และการยิงประตูบาสเกตบอล จุดมุ่งหมายของการยิงประตู
คือ เพื่อชัยชนะโดยพยายามนาลูกบอลไปยิงให้ลงประตูมากที่สุด การยิงประตูเป็ นสิ่ งที่ สาคัญที่ สุด
เพราะการฝึ กทักษะต่างๆ นั้น ล้วนแต่ตอ้ งการนาลูกบอลไปยิงประตู ชัยชนะในการแข่งขันจึงขึ้นอยู่
กับคะแนนที่ได้มากกว่า ทักษะที่สาคัญยิ่งคือ การยิงประตู เพราะการแพ้ชนะในเกมการเล่นและการ
แข่งขันขึ้นอยูก่ บั การยิงประตูเพื่อทาคะแนนให้ได้มากกว่าคู่แข่งขัน
2.1.4 การยิงประตูใต้ ห่วง (Lay-up shot)
การยิง ประตู ใ ต้ห่ ว ง หรื อ ที่ เรี ย กกัน ทั่วไปว่า Lay-up shot เป็ นทัก ษะการยิง ประตู ในกี ฬ า
บาสเกตบอลประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็ นการยิงลูกระหว่างการเคลื่อนที่ในขณะที่วงิ่ แล้วกระโดดขึ้นยิงประตู
มักใช้ในการบุกเร็ วและเมื่อเจาะผ่านเข้าใต้แป้ น ซึ่ งสามารถเข้าใกล้ห่วงประตูได้มากที่สุด ผูเ้ ล่นทุกคน
จะต้องฝึ กฝนทักษะนี้ ให้เกิดความชานาญ รวดเร็ ว แม่นยาและสามารถยิงได้ทุกมุมทั้งมือซ้ายและมือ
ขวา การยิงลูกใต้ห่วงนี้ เป็ นทักษะผสมหลายทักษะเข้าด้วยกัน คื อ การเลี้ ยงลู กพร้ อมกับการวิ่ง การ
กระโดด และการชู ลูกขึ้นยิงประตู ในบางครั้งผูเ้ ล่นต้องหลบหลี กจากการถูกปั ดขณะลอยตัวอยู่ดว้ ย
ทั้งนี้ ทิศทางการวิง่ เข้ายิงประตูใต้ห่วงแบ่งออกได้ 3 ทิศทาง คือ
1. ทิศทางตรงหน้าห่วงประตู ยิงด้วยมือที่ถนัดที่สุด
2. ทิศทางด้านขวา ยิงด้วยมือขวา
3. ทิศทางด้านซ้าย ยิงด้วยมือซ้าย
การยิงลู กใต้ห่วงนี้ จะยิงด้วยมื อเดี ยวหรื อสองมื อก็ได้ แต่ส่ วนมากมักจะยิงด้วยมื อเดี ยวซึ่ ง
ลักษณะของมือในขณะที่ยงิ มี 3 แบบด้วยกัน คือ แบบคว่ามือ แบบหงายมือ และแบบใช้สองมือ ดังนี้
1. การยิงประตูใต้ห่วงแบบคว่ามือทางด้านขวา คือการที่ผเู ้ ล่นเข้ายิงประตูทางด้านขวาและใช้
มือขวายิงประตู วิธีการมีรายละเอียดของเทคนิค ดังต่อไปนี้
1.1 ผูเ้ ล่ น เลี้ ยงลู ก ไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เลี้ ยงลู ก ครั้ งสุ ดท้ายแรงขึ้ น เพื่ อให้ ลู ก
กระดอนสู งขึ้ นอี ก ในบางโอกาสผูย้ ิงอาจจะไม่ได้เลี้ ยงลูกเองแต่รับลูกจากการส่ งของเพื่อนร่ วมที ม
โดยใช้สองมือรับลูกจากกลางอากาศ
1.2 จับลูกบอลทั้งสองมือโดยดึ งลูกบอลเข้าหาระดับอก ตามองห่ วงประตูพร้อมกับ
ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายาวๆ 1 ก้าว เมื่อเท้าขวาแตะพื้นให้กา้ วเท้าซ้าย (ก้าวสั้นๆ) ไปอีก 1 ก้าว ออก
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แรงยันพื้นจากการถีบส่ งด้วยเท้าซ้ายให้ตวั ลอยขึ้น แล้วกระตุกเข่าขวาขึ้นข้างหน้าให้เข่างอพร้อมกับ
ยกลูกบอลขึ้นเหนือหน้าผาก เหยียดแขน มือซ้ายประคองลูกไว้ และมือขวาอยูห่ ลังลูก
1.3 เมื่อลอยตัวจนถึ งจุดสู งสุ ดและใกล้ห่วงประตู ให้เหยียดแขนขวาและยืดร่ างกาย
ขึ้น คว่ามือ แล้วใช้แรงจากข้อมือและนิ้วมือส่ งลูกออกไป ซึ่ งจะเล็งที่ห่วงโดยตรงหรื อให้กระทบแป้ น
ก่อนก็ได้
2. การยิงประตูใต้ห่วงแบบคว่ามือทางด้านซ้าย คือการที่ผเู้ ล่นเข้ายิงประตูทางด้านซ้ายและใช้
มือซ้ายยิงประตู วิธีการมีรายละเอียดของเทคนิค ดังต่อไปนี้
2.1 ผูเ้ ล่ น เลี้ ยงลู ก ไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เลี้ ยงลู ก ครั้ งสุ ดท้ายแรงขึ้ น เพื่ อให้ ลู ก
กระดอนสู งขึ้ นอี ก ในบางโอกาสผูย้ ิงอาจจะไม่ได้เลี้ ยงลูกเองแต่รับลูกจากการส่ งของเพื่อนร่ วมที ม
โดยใช้สองมือรับลูกจากกลางอากาศ
2.2 จับลูกบอลทั้งสองมือโดยดึ งลูกบอลเข้าหาระดับอก ตามองห่ วงประตูพร้อมกับ
ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ายาวๆ 1 ก้าว เมื่อเท้าซ้ายแตะพื้นให้กา้ วเท้าขวา (ก้าวสั้นๆ) ไปอีก 1 ก้าว ออก
แรงยันพื้นจากการถีบส่ งด้วยเท้าขวาให้ตวั ลอยขึ้น แล้วกระตุกเข่าซ้ายขึ้นข้างหน้าให้เข่างอพร้อมกับ
ยกลูกบอลขึ้นเหนือหน้าผาก เหยียดแขน มือขวาประคองลูกไว้ และมือซ้ายอยูห่ ลังลูก
2.3 เมื่อลอยตัวจนถึงจุดสู งสุ ดและใกล้ห่วงประตู ให้เหยียดแขนซ้ายและยืดร่ างกาย
ขึ้น คว่ามือ แล้วใช้แรงจากข้อมือและนิ้วมือส่ งลูกออกไป ซึ่ งจะเล็งที่ห่วงโดยตรงหรื อให้กระทบแป้ น
ก่อนก็ได้
3. การยิงประตูใต้ห่วงแบบหงายมือทางด้านขวา คือการที่ผเู ้ ล่นเข้ายิงประตูทางด้านขวาและ
ใช้มือขวายิงประตู วิธีการมีรายละเอียดของเทคนิค ดังต่อไปนี้
3.1 ผูเ้ ล่ น เลี้ ยงลู ก ไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เลี้ ยงลู ก ครั้ งสุ ดท้ายแรงขึ้ น เพื่ อให้ ลู ก
กระดอนสู งขึ้ นอี ก ในบางโอกาสผูย้ ิงอาจจะไม่ได้เลี้ ยงลูกเองแต่รับลูกจากการส่ งของเพื่อนร่ วมที ม
โดยใช้สองมือรับลูกจากกลางอากาศ
3.2 จับลูกบอลทั้งสองมือโดยดึ งลูกบอลเข้าหาระดับอก ตามองห่ วงประตูพร้อมกับ
ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายาวๆ 1 ก้าว เมื่อเท้าขวาแตะพื้นให้กา้ วเท้าซ้าย (ก้าวสั้นๆ) ไปอีก 1 ก้าว ออก
แรงยันพื้นจากการถีบส่ งด้วยเท้าซ้ายให้ตวั ลอยขึ้น แล้วกระตุกเข่าขวาขึ้นข้างหน้าให้เข่างอพร้อมกับ
ยกลูกบอลขึ้นเหนือหน้าผาก เหยียดแขน มือซ้ายประคองลูกไว้ และมือขวาอยูใ่ ต้ลูก
3.3 เมื่อลอยตัวจนถึ งจุดสู งสุ ดและใกล้ห่วงประตู ให้เหยียดแขนขวาและยืดร่ างกาย
ขึ้น หงายมื อ แล้วใช้แรงจากข้อมื อและนิ้ วมือส่ งลูกออกไป ซึ่ งจะเล็งที่ ห่วงโดยตรงหรื อให้กระทบ
แป้ นก่อนก็ได้
4. การยิงประตูใต้ห่วงแบบหงายมือทางด้านซ้าย คือการที่ผเู ้ ล่นเข้ายิงประตูทางด้านซ้ายและ
ใช้มือซ้ายยิงประตู วิธีการมีรายละเอียดของเทคนิค ดังต่อไปนี้
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4.1 ผูเ้ ล่ น เลี้ ยงลู ก ไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เลี้ ยงลู ก ครั้ งสุ ดท้ายแรงขึ้ น เพื่ อให้ ลู ก
กระดอนสู งขึ้ นอี ก ในบางโอกาสผูย้ ิงอาจจะไม่ได้เลี้ ยงลูกเองแต่รับลูกจากการส่ งของเพื่อนร่ วมที ม
โดยใช้สองมือรับลูกจากกลางอากาศ
4.2 จับลูกบอลทั้งสองมือโดยดึ งลูกบอลเข้าหาระดับอก ตามองห่ วงประตูพร้อมกับ
ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้ายาวๆ 1 ก้าว เมื่อเท้าซ้ายแตะพื้นให้กา้ วเท้าขวา (ก้าวสั้นๆ) ไปอีก 1 ก้าว ออก
แรงยันพื้นจากการถีบส่ งด้วยเท้าขวาให้ตวั ลอยขึ้น แล้วกระตุกเข่าซ้ายขึ้นข้างหน้าให้เข่างอพร้อมกับ
ยกลูกบอลขึ้นเหนือหน้าผาก เหยียดแขน มือขวาประคองลูกไว้ และมือซ้ายอยูใ่ ต้ลูก
4.3 เมื่อลอยตัวจนถึงจุดสู งสุ ดและใกล้ห่วงประตู ให้เหยียดแขนซ้ายและยืดร่ างกาย
ขึ้น หงายมื อ แล้วใช้แรงจากข้อมื อและนิ้ วมือส่ งลูกออกไป ซึ่ งจะเล็งที่ ห่วงโดยตรงหรื อให้กระทบ
แป้ นก่อนก็ได้
2.2 จิตวิทยาการกีฬา
2.2.1 ความหมายของจิตวิทยาการกีฬา
สื บสาย บุญวีรบุตร (2541) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาการกีฬา เป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิตที่ปรับเปลี่ ยน
ไปตามระดับความสามารถ วัย พันธุกรรม ประสบการณ์ และการประเมินตนเอง อารมณ์และแรงจูงใจ
ทาให้คนมีความคิดที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเรี ยนรู ้และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับตัวเอง กลุ่ม หรื อทีม
อี ก ทั้งจาเป็ นต้องมี ก ารทดลองซ้ าๆ หลายๆ วิธีแล้วจึ งปรั บ และพัฒนาให้เหมาะสมกับ ตนเอง โดย
จาเป็ นต้องฝึ กฝนอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่ อง เป็ นสัดส่ วนในระดับเดียวกันกับการฝึ กทางร่ างกายและเป็ น
ส่ วนหนึ่งของนักกีฬา
ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพชร (2536) ได้กล่าวไว้วา่ จิตวิทยาการกีฬา เป็ นศาสตร์ แขนงหนึ่งที่มุ่ง
ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการกีฬา สิ่ งแวดล้อมที่สัมพันธ์กบั การกีฬาโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบุคคล 2
กลุ่ม คือ นักกีฬาและผูฝ้ ึ กสอนกีฬาเพื่อทาความเข้าใจและควบคุมพฤติกรรมทางกีฬา
ศิลปชัย สุ วรรณธาดา (2539) ได้กล่าวไว้วา่ จิตวิทยาการกีฬา หมายถึง การศึกษาแขนงหนึ่ งที่
นาเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์กีฬา เพื่อให้ขบวนการที่เกี่ยวข้องกับการฝึ กซ้อมและ
การแข่ ง ขัน กี ฬ าประสบผลส าเร็ จ ซึ่ งหลัก ดัง กล่ า วได้ แ ก่ แรงจู ง ใจ บุ ค ลิ ก ภาพ การเรี ย นรู ้ การ
พัฒนาการ เป็ นต้น
รณชัย คงสกนธ์ (2557) ได้กล่าวว่า จิตวิทยาทางการกี ฬา เป็ นการให้ศึกษาถึ งพฤติกรรมของ
การเล่นกีฬาโดยที่มีศาสตร์ ที่สาคัญคือ Brain Psychology และ Kinesiology เพื่อเกิดการเข้าใจถึง ภาวะ
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จิตใจรวมทั้งปั จจัยทางจิตวิทยาที่จะมีผลต่อสมรรถนะการเล่นกี ฬา และการออกกาลังกายที่เหมาะสม
โดยเป็ นการส่ งเสริ มให้มีประสิ ทธิ ภาพของบุคคลรวมทั้งเป็ นทีมของนักกี ฬาในด้านภาวะจิตใจที่เกิ ด
จากผลการแข่งขันกีฬาและภาวะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
จากที่ได้ศึกษาความหมายของจิตวิทยาการกี ฬาข้างต้น สามารถสรุ ปได้ว่า จิตวิทยาการกี ฬา
หมายถึ ง การศึกษาแขนงหนึ่ งที่ นาเอาหลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการกี ฬา เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพ
จิตใจของนักกีฬาทั้งระหว่างการฝึ กซ้อมและการแข่งขันเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จได้
2.2.2 ทักษะทางจิตวิทยาเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางการกีฬา
สื บสาย บุญวีรบุตร (2541) กล่ าวว่า การเพิ่มระดับความสามารถของนักกี ฬา (Performance
Enhancement) ด้านจิตวิทยา ทาให้เกิดการฝึ กทักษะทางจิตวิทยา (Psychological Skill Training : PST)
ได้แก่ การจัดการกับ ความเครี ยด (Stress Management) การสร้ างความเชื่ อมัน่ (Confidence) สมาธิ
(Concentration) การจิตภาพ (Imagery) และการฝึ กทักษะทางจิตวิทยา (Psychological Skill Training :
PST) เพื่ อให้นัก กี ฬ ามี ระดับ ความสามารถสู งสุ ดในการแข่ งขัน ต้องเริ่ ม ต้นด้วยการตั้งจุ ดมุ่งหมาย
(Goal Setting) และต้องฝึ กตามตารางอย่างสม่าเสมอ เช่นเดียวกับ การฝึ กสมรรถภาพทางกายและการ
ฝึ กทักษะกีฬาเพราะทักษะจิตวิทยาเกิดการเรี ยนรู ้ได้จากประสบการณ์ ดังนั้น การฝึ กทางจิตวิทยาเป็ น
การจัดระบบความคิดการควบคุมตนเอง จึงต้องมีการศึกษา ฝึ กซ้อม พร้อมกระบวนการตรวจสอบผล
การนาไปใช้ท้ งั ขณะฝึ กซ้อมและแข่งขันโดยมีจุดมุ่งหมายที่สาคัญของการฝึ กปฏิบตั ิทางจิต 4 ประการ
ได้แก่
1. การรู ้จกั ตนเอง ตลอดจนการวิเคราะห์ความสามารถด้านต่างๆ เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนา
2. การพัฒนาความสามารถทางกายสู งสุ ดและมีความคงที่ตามศักยภาพสู งสุ ด
3. สร้างแรงจูงใจในการเล่น มีความสนุกสนาน ท้าทายในการเล่นและแข่งขันกีฬา
4. ช่ ว ยพัฒ นาสมรรถภาพทางจิ ต เพื่ อ การกี ฬ าและในการด ารงชี วิ ต ด้า นอื่ น ๆ ได้อ ย่างมี
ความสุ ข
การฝึ กปฏิ บตั ิทางจิตจะต้องมีการฝึ กฝนให้ เป็ นระบบอย่างต่อเนื่ องอีกทั้งยังมีประสบการณ์
การฝึ กปฏิ บตั ิที่เป็ นประจา เกิ ดความรู ้สึกตัว เกิ ดแรงจูงใจ ทั้งภายในและภายนอกการควบคุมอารมณ์
ความคิด ความอดทนต่อแรงกดดัน การจัดการกับความวิตกกังวลความเครี ยดที่เกิดขึ้นจากการฝึ กซ้อม
และแข่งขันกีฬา ให้มีความสามารถในการแสดงออกทางกายได้เต็มศักยภาพที่มีอยูจ่ นเป็ นนิ สัย การ
ปฏิ บ ตั ิ ท างจิ ตวิท ยาจะให้ป ระโยชน์ ก ับ นักกี ฬ าทุ กเพศ ทุ กวัย ทุ ก ระดับ ความสามารถและทุ กกลุ่ ม
ได้แก่ กลุ่มเริ่ มเล่น ระดับกลาง หรื อชั้นยอด โดยกระบวนการฝึ กเหมือนกันทุกกลุ่ม แตกต่างกันเพียง
ระดับความเข้มหรื อความตั้งใจเท่านั้น
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สุ พิตร สมาหิ โต (2534) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการฝึ กทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา สาหรับผูส้ อน
มีข้ นั ตอนการฝึ ก 3 ประการ
1. อธิ บายให้นกั กีฬาทราบเกี่ยวกับทักษะต่างๆ ทางจิตวิทยาการกีฬาจนนักกีฬามีลกั ษณะดังนี้
1.1 ยอมรับว่าทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาเป็ นทักษะที่สามรถเรี ยนรู ้ได้จริ ง
1.2 เข้าใจว่าทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาจะมีผลต่อการแสดงทักษะทางกีฬาแน่นอน
1.3 ศึกษาวิธีการที่จะพัฒนาทักษะทางจิตวิทยาการกีฬานั้น
2. ช่วยเหลือให้นกั กีฬาได้รับความสาเร็ จจากการฝึ กฝนทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา โดยการใช้
โปรแกรมการฝึ กที่มีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ
3. ฝึ กฝนทักษะทางจิตวิท ยาการกี ฬาจนนักกี ฬ าสามารถผสมผสานและนาไปใช้ได้จริ งใน
สถานการณ์ ข องการแข่ งขัน ทางหนึ่ งที่ จะท าให้ก ารฝึ กฝนทัก ษะจิ ตวิท ยาการกี ฬ าได้ผ ลก็ คื อการ
กระตุน้ ให้นกั กีฬาเกิดความรู ้ที่จะฝึ กทักษะทางจิตวิทยาจนเป็ นนิสัย เช่นเดียวกับการฝึ กทักษะทางกีฬา
กระบวนการฝึ กทักษะทางจิตวิทยา (Tone Moris, 1933 อ้างถึงใน สนัน่ สนธิ เมือง, 2536) มีอยู่
2 ระดับ ได้แก่
ระดับแรก คือ เทคนิ คต่างๆ ที่สามรถจะนามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของนักกี ฬาในการที่
รั ก ษาจุ ด เน้น ของความสนใจในระยะแรก สิ่ ง นี้ รวมถึ งการเน้น จุ ดความสนใจไปสู่ เป้ าหมายหรื อ
จุ ด ประสงค์ ความคิ ด หรื อ การจิ น ตนาการเมื่ อ อยู่ใ นสภาวะจิ ต ใจที่ ผ่อ นคลายจะสามารถยื ด การ
จินตนาการนั้นไปได้ไกลเท่าเทียมกับการจินตนาการการแสดงความสามารถทั้งหมดพร้อมกันกับการ
ให้ความสนใจเหมาะสมกับสถานการณ์ในเกม
ระดับที่สอง คือ การฝึ กสามารถพุ่งเป้ าไปยังส่ วนของความสนใจที่อ่อนที่สุดว่าส่ วนนั้นเป็ น
สิ่ งสาคัญสาหรับการแสดงความสามรถ
สื บ สาย บุ ญ วีร บุ ต ร (2544) ได้ก ล่ า วถึ ง ทัก ษะจิ ต วิ ท ยาการการกี ฬ าที่ จ าเป็ นต่ อ นั ก กี ฬ า
ประกอบด้วย
1. ทัก ษะโดยทั่วไป ได้แก่ การฝึ กทางกายและการรู ้ จกั และวิเคราะห์ ตนเอง การรู้ จกั และ
วิเคราะห์ ตนเอง ได้ขอ้ มูล มาจากการตอบแบบสอบถาม ทบทวน สังเกต ดูวีดิโอ สัมภาษณ์ พูดคุ ย
อภิ ปรายกับโค้ชหรื อนักจิตวิทยาและความสามารถทางกายที่ตอ้ งการ ซึ่ งมีความจาเป็ นประการแรก
เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐาน เพื่อทราบจุดดี จุดด้อย และความต้องการที่แท้จริ งของนักกีฬา ซึ่ งเท่ากับเป็ น
จุดเริ่ มต้นของการค้นหาเพื่อหาทางปรับปรุ งและพัฒนาต่อไป
2. ทัก ษะเฉพาะอย่าง ซึ่ งจะนาเสนอเพื่ อเป็ นแนวคิ ดและการจัดการตนเองสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
ประกอบด้วย
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2.1 ทัก ษะเพื่ อสร้ างความเชื่ อมัน่ ในตนเอง ได้แก่ การตั้งจุ ดมุ่ งหมาย การพูดดี ก ับ
ตนเอง การจัดการเวลาและการเตรี ยมความพร้อมทางจิตใจ
2.2 ทั ก ษะเพื่ อ สร้ า งความมุ่ ง มั่ น เป็ นแรงจู ง ใจในการเล่ น กี ฬ า ได้ แ ก่ การตั้ ง
จุดมุ่งหมายและความพยายามบรรลุจุดหมาย
2.3 ทักษะเพื่อสร้ างและควบคุ มความตั้งใจ ได้แก่ การสร้างจินตนาการและควบคุม
ตนเอง การพูดดีกบั ตนเอง
2.4 ทัก ษะเพื่อเสริ มสร้ างและพัฒนาการรั บรู ้ ที่ ดีต่อตนเอง ได้แก่ ความรู ้ สึกที่ ดีต่อ
ตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง กาลังใจในการเล่นและพัฒนาความสามารถ
2.5 ทักษะเพื่อการสื่ อสารที่ดีและการสร้างความเป็ นทีม ได้แก่ การเป็ นผูน้ าและการ
สร้างความสามัคคี
สรุ ปได้วา่ ทักษะทางจิตวิทยาการกีฬามีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่ง ไม่นอ้ ยไปกว่าทักษะ
การฝึ กฝนทางด้านร่ างกาย
2.3 ทฤษฏีการเรี ยนรู้ โดยการสั งเกตจากตัวแบบ
กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2556) ได้กล่าวไว้วา่ ทฤษฎีการเรี ยนรู ้จากตัว
แบบ (Model Learning Theory) ผูก้ ่อตั้งทฤษฎี คือ Bandura นักจิตวิทยาชาวแคนาดา ที่เสนอแนวคิดว่า
บุ คลิ กภาพของแต่ละคนเกิ ดจากการที่ บุคคลมี การเรี ยนรู ้ จากตัวแบบ (Model) ในสังคม โดยใช้การ
สังเกต ซึ่ งเน้นย้าว่าเป็ นการเลียนแบบไม่ใช่ลอกแบบ โดยบุคคลจะเก็บตัวแบบในรู ปของรหัสลับไว้ใน
สมอง ซึ่ งพร้อมจะปรากฏขึ้นเป็ นแบบอย่างของบุคลิกภาพ ให้บุคคลเลียนแบบได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุ
นี้ จึ ง เชื่ อ ว่า บุ ค ลิ ก ภาพที่ แ สดงออกมาในด้า นต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นการพู ด จา การแต่ ง กาย ท่ า ทาง
กิ ริย ามารยาท หรื อพฤติ ก รรมอื่ น ๆ เป็ นเพราะบุ ค คลนั้นมี พ ฤติ ก รรมเลี ย นแบบที่ เก็ บ ไว้ หากแบ่ ง
ประเภทของตัวแบบ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ลักษณะคือ
1. ตัวแบบที่ เป็ นของจริ ง (Live Modeling) หมายถึ ง ตัวแบบที่ บุ คคลมี โอกาสสังเกตและมี
ปฏิ สัมพันธ์ ได้โดยตรง เช่ น การที่ นกั กี ฬาสังเกตหรื อดูตวั แบบที่ มีอยู่จริ งจากผูฝ้ ึ กสอนแล้วพยายาม
ปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ผฝู ้ ึ กสอนแสดงออก หากสงสัยสามารถซักถามได้ตลอดเวลา
2. ตัวแบบที่เป็ นสัญลักษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึ ง ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่ อ เช่น วิทยุ
โทรทัศ น์ การ์ ตู น นวนิ ย าย หรื อ สื่ อ ออนไลน์ ต่ า งๆ เป็ นการสั ง เกตหรื อ ดู ต ัว แบบที่ เป็ นลัก ษณะ
สัญลักษณ์ที่กาหนดขึ้นมา เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะกีฬาต่างๆ แต่จะไม่สามารถสื่ อสาร
โต้ตอบระหว่างกันได้ จากการวิจยั ส่ วนใหญ่พบว่าการที่นกั กีฬาได้เห็ นผูอ้ ื่นประสบความสาเร็ จ เช่ น
จากการดูวีดีโอ อ่านหนังสื อ จะมีประโยชน์สาหรับนักกี ฬาที่ เพิ่งฝึ กหัดทักษะใหม่ๆ หากเป็ นไปได้
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ช่ วงเริ่ มต้นการฝึ กทักษะกี ฬาควรมีการใช้ตวั แบบที่ มีลกั ษณะใกล้เคียงกับนักกี ฬา เช่ น อายุ น้ าหนัก
ส่ วนสู ง และระดับความสามารถ ซึ่ งจะช่วยเพิ่มระดับความเชื่ อมัน่ ว่าตนเองสามารถทาได้มากกว่าการ
ใช้ตวั แบบที่มีลกั ษณะแตกต่างกับนักกีฬา นอกจากนั้นแล้วการใช้ตนเองเป็ นตัวแบบสามารถนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้เช่นกัน
คงคุ ณ แก้วแกมทอง (2553) กล่ าวไว้ว่า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู ้ โดยการสั งเกตจากตัวแบบตาม
แนวคิดของ Bandura ที่มีความเชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์ส่วนมากเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตหรื อ
การเลี ยนแบบ จึงเรี ยกการเรี ยนรู ้จากการสังเกตว่า “การเรี ยนรู้โดยการสังเกต” หรื อ “การเลียนแบบ”
และเนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบๆ ตัวอยูเ่ สมอ Bandura อธิ บายว่า
การเรี ยนรู ้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมในสังคม ซึ่ งทั้งผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมมี
อิทธิ พลต่อกันและกัน ต่อมา Bandura จึงเปลี่ ยนชื่ อทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของท่านว่า การเรี ยนรู ้ทางสังคม
(Social Learning Theory) และสุ ดท้ายได้เปลี่ ยนมาเป็ น การเรี ยนรู้ทางสังคมเชิ งพุทธิ ปัญญา (Social
Cognitive Learning Theory) ทั้งนี้ เนื่ องจาก Bandura พบจากการทดลองว่า สาเหตุที่สาคัญอย่างหนึ่ ง
ในการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสังเกต คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องเลือกสังเกตสิ่ งที่ตอ้ งการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะ และสิ่ งสาคัญ
อีกอย่างหนึ่ งก็คือ ผูเ้ รี ยนจะต้องมีการเข้ารหัส (Encoding) ในความทรงจาระยะยาวได้อย่างถู กต้อง
นอกจากนี้ ผูเ้ รี ยนต้องสามารถที่ จะประเมิ น ได้ว่าตนเลี ย นแบบได้ดีห รื อไม่ ดีอย่างไร และจะต้อง
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ดว้ ย (Metacognitive) Bandura จึงสรุ ปว่า การเรี ยนรู ้โดยการสังเกตจึง
เป็ นกระบวนการทางการรู้คิดหรื อพุทธิปัญญา (Cognitive Processes)
การเรี ยนรู้ โ ดยการสั ง เกตหรื อการเลี ย นแบบ (Observational Learning หรื อ Modeling)
Bandura มีความเห็นว่าทั้งสิ่ งแวดล้อม และตัวผูเ้ รี ยนมีความสาคัญเท่าๆ กัน Bandura กล่าวว่า คนเรามี
ปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่ งแวดล้อมที่อยูร่ อบๆ ตัวเราอยูเ่ สมอการเรี ยนรู ้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งทั้งผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมมี อิทธิ พลต่อกันและกัน พฤติ กรรมของคนเรา
ส่ วนมากจะเป็ นการเรี ยนรู ้ โดยการสังเกต (Observational Learning) หรื อการเลี ยนแบบจากตัวแบบ
(Modeling) สาหรับตัวแบบไม่จาเป็ นต้องเป็ นตัวแบบที่มีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็ นตัวสัญลักษณ์ เช่ น
ตัวแบบที่เห็ นในโทรทัศน์ หรื อภาพยนตร์ หรื ออาจจะเป็ นรู ปภาพการ์ ตูนหนังสื อก็ได้ นอกจากนี้ คา
บอกเล่าด้วยคาพูดหรื อข้อมูลที่เขียนเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรก็เป็ นตัวแบบได้ การเรี ยนรู้โดยการสังเกต
ไม่ใช่ การลอกแบบจากสิ่ งที่ สังเกตโดยผูเ้ รี ยนไม่คิด คุ ณสมบัติของผูเ้ รี ยนมี ความสาคัญ เช่ น ผูเ้ รี ยน
จะต้องมีความสามารถที่จะรับรู ้ สิ่งเร้า และสามารถสร้างรหัสหรื อกาหนดสัญลักษณ์ ของสิ่ งที่สังเกต
เก็บไว้ในความจาระยะยาว และสามารถเรี ยกใช้ในขณะที่ผสู ้ ังเกตต้องการแสดงพฤติกรรมเหมือนตัว
แบบ ดังเช่ นงานวิจยั ของ (พรรณวรดา สุ วนั , 2556) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับ การมี ตวั แบบ (Model) ในการ
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ด าเนิ น โครงการหมู่ บ ้า นจัด การสุ ข ภาพที่ เป็ นนั ก ศึ ก ษาพยาบาลซึ่ งถื อ ว่า เป็ นเจ้า หน้ า ที่ ท างด้า น
สาธารณสุ ข ที่ ก าลังฝึ กปฏิ บ ัติ งานในวิช าเรี ย นที่ มี เนื้ อหาวิช าที่ ส อดคล้อ งกับ การด าเนิ น โครงการ
หมู่บา้ นจัดการสุ ขภาพเป็ นระยะเวลายาวนานต่อเนื่ องถึ ง 2 เดือนที่ผวู้ ิจยั นามาใช้ เป็ นตัวแบบนั้น จึง
เป็ นอี ก ปั จจัยที่ ช่วยให้ผูน้ าด้านสุ ข ภาพมี การเรี ยนรู ้ เรื่ องการดาเนิ นงานได้ดี ต่อเนื่ องและยัง่ ยืนขึ้ น
เนื่ อ งจากผูน้ าด้า นสุ ข ภาพในหมู่ บ ้า นมี ค วามเชื่ อ มั่น ต่ อ ผู ้ส อนหรื อ ผูท้ ี่ เป็ นตัวแบบที่ ก าลัง อยู่ใ น
กระบวนการเรี ยนซึ่งจะจบออกไปเป็ นเจ้าหน้าที่ทางด้านสาธารณสุ ขต่อไปในอนาคต
ขั้นของการเรี ยนรู ้ โดยการสังเกตหรื อการเลียนแบบ
Bandura (อ้ า งใน สุ จิ ต รา ศรี ประสิ ทธิ์ , 2534) กล่ า วว่ า การเรี ยนรู้ โดยการ
เลียนแบบมี 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการได้ รับมาซึ่ งการเรี ยนรู้ (Acquisition) ทาให้ สามารถแสดงพฤติกรรม
ได้
2. ขั้นการกระทาหรื อการแสดง (Performance) ซึ่ งอาจจะกระทาหรื อไม่ กระทาก็
ได้ ทั้ง 2 ขั้นตอน สามารถแสดงด้วยแผนภาพที่ 1 ได้ ดังนี้

ตัวแบบ
(Input)

ความใส่ ใจเลือกสิ่ งเร้ า
(Selective Attention)

การเข้ ารหัส
(Coding)

การจดจา
(Retention)
ภาพที่ 1 ขั้นตอนของการได้ รับมาซึ่งการเรี ยนรู้
ที่มา : สุ รางค์ โค้ วตระกูล, 2533
แผนภาพที่ 1 เป็ นการแสดงส่ วนประกอบของการเรี ย นรู ้ ข้ นั การรั บ มาซึ่ งการเรี ย นรู ้ จาก
แผนผังจะเห็นว่า ส่ วนประกอบทั้ง 3 อย่างของการรับมาซึ่ งการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการทางสติปัญญา
(Cognitive Process) กล่าวคือ ผูเ้ ลียนแบบจะต้องมีความใส่ ใจในการเลือกสิ่ งเร้า (Selective Attention)
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ผูเ้ ลียนแบบจะต้องรับรู้พฤติกรรมที่สาคัญของผูท้ ี่เป็ นตัวแบบแล้วนามาเข้ารหัส (Coding) หลังจากนั้น
จะบันทึ กสิ่ งที่ ตนสังเกตจากตัวแบบไว้ในความทรงจาระยะยาว จึ งจะนาไปสู่ ข้ นั ตอนที่ 2 ของการ
เรี ยนรู ้ คือ ขั้นการกระทา ดังแผนภาพที่ 2
บุคคล
(Person)

สิ่ งเร้ าหรือ
การรับเข้า

(Input)

พฤติกรรมตอบสนอง
หรื อการส่งออก

(Output)
ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2

ภาพที่ 2 ขั้นของการเรี ยนรู ้โดยการเลียนแบบ (ขั้นที่ 1 + ขั้นที่ 2)
ที่มา : สุ รางค์ โค้วตระกูล, 2533
แผนภาพที่ 2 แสดงขั้นการกระทา หรื อขั้นการแสดงออก บุคคลแสดงออกอย่างไรหรื อไม่น้ นั
ขึ้นอยู่กบั ผูเ้ รี ยน เช่ น ความสามารถทางด้านร่ างกาย ทักษะต่างๆ ที่จาเป็ นรวมทั้งความคาดหวังที่ จะ
ได้รับการเสริ มแรง ซึ่ งเป็ นการจูงใจให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเลียนแบบได้
กระบวนการเรี ยนรู้จากตัวแบบ
Bandura (1977, อ้า งถึ ง ใน สุ จิ ต รา ศรี ป ระสิ ทธิ์ , 2534) ได้ ก ล่ า วว่ า กระบวนการเรี ย นรู ้
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย์น้ ัน เป็ นกระบวนการที่ มี ความสลับ ซับ ซ้อนกระบวนการเรี ย นรู ้ จากตัวแบบ
ประกอบไปด้วยกระบวนการที่สาคัญ 4 ประการ คือ
1. กระบวนการใส่ ใจ (Attention Process) บุ คคลจะไม่สามารถเรี ยนรู ้ ได้เลยถ้าขาด
ความใส่ ใจ และขาดการรับรู ้ สิ่งที่ตวั แบบแสดงออกมา สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อกระบวนการใส่ ใจนี้ มีอยู่ 2
ประการ คือ
1.1 ลักษณะของตัวแบบ ตัวแบบที่มีความเด่นชัดจดจาได้ง่าย มีความดึงดูด
ใจสู ง มีความซับซ้อนของพฤติกรรมน้อยจะทาให้ผสู ้ ังเกตใส่ ใจได้มาก นอกจากนั้นพฤติกรรมที่ตวั
แบบแสดงออกมามีประโยชน์ต่อผูส้ ังเกต จะโน้มน้าวจิตใจผูส้ ังเกตให้ใส่ ใจได้มากขึ้น
1.2 ลัก ษณะของผูส้ ังเกตต้องประสาทรั บรู้ การกระท าของตัวแบบที่ ดี มี
ระดับความตื่นตัวในการใส่ ใจพฤติกรรมของตัวแบบนั้น ขณะสังเกตจึงเกิดการรับรู ้ที่ถูกต้องแม่นตรง
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2. กระบวนการจา (Retention) เป็ นการรวบรวมรู ปแบบพฤติกรรมของตัวแบบที่ได้
สังเกตเห็นทุกครั้ง แล้วนามาวางรู ปแบบให้เด่นชัดขึ้น การจาจะเป็ นในรู ปแบบของสัญลักษณ์ซ่ ึ งเป็ น
มโนภาพหรื อภาษา การจาในลักษณะนี้ จะจาได้ง่ายและคงทนกว่า ส่ วนการฝึ กฝนโดยการทบทวนใน
ใจหรื อโดยการกระทาจริ ง จะส่ งเสริ มให้จาพฤติกรรมของตัวแบบได้ดียงิ่ ขึ้น
3. กระบวนการท าตามโดยการแสดงออกทางกาย (Motor Reproduction Process)
เป็ นกระบวนการที่ ผูส้ ังเกตดัดแปลงสัญ ลักษณ์ จากการจามาเป็ นการกระท าที่ เหมาะสมจะเน้นถึ ง
ความสามารถและความพร้อมทางร่ างกายในการกระทาตามตัวแบบ อุปสรรคของการกระทาทางกาย
คือ การดัดแปลงสัญลักษณ์ให้มาเป็ นการกระทาที่เหมาะสมนั้นทาได้ยากมากในระยะแรกแต่เมื่อทราบ
ถึงข้อบกพร่ องระหว่างสัญลักษณ์กบั การดัดแปลงให้เป็ นพฤติกรรม จะช่วยให้การกระทาตามตัวแบบ
ในโอกาสต่อไปถูกต้องมากยิง่ ขึ้น
4. กระบวนการจู ง ใจ (Motivation Process) เป็ นการจู ง ใจให้ ผู้เลี ย นแบบแสดง
พฤติกรรมเหมือนตัวแบบที่ตนสังเกต เนื่ องจากความคาดหวังว่าการเลียนแบบและนาประโยชน์มาให้
เช่ นการได้รับ แรงเสริ ม หรื อรางวัล อาจจะนาประโยชน์บ างสิ่ งบางอย่างมาให้รวมทั้งการคิ ดว่าการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบจะทาให้ตนหลีกเลี่ยงปัญหาได้
โดยสรุ ป กระบวนการในการเรี ยนรู้ ด้ ว ยการสั ง เกตหรื อการเรี ย นรู้ จ ากตัว แบบต้ อ ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบทั้ง 4 ประการดังกล่าวมาแล้ว พฤติกรรมการเลียนแบบที่สมบูรณ์จะเกิดขึ้น
ได้ก็ดว้ ยการจัดวางรู ปแบบองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้จากตัวแบบได้อย่างเหมาะสม โดยการกระตุน้
ให้ผเู ้ รี ยนสนใจตัวแบบอย่างแท้จริ ง จนสามารถจดจาและสร้างสัญลักษณ์แทนพฤติกรรมของตัวแบบ
ได้ ประกอบกับการจูงใจอย่างเหมาะสมและเพียงพอจะทาให้พฤติกรรมการเลียนแบบจากการสังเกต
ตัวแบบเป็ นไปด้วยดี
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้โดยการเลียนแบบ
การเรี ยนรู ้ โดยการสั งเกตจากตัวแบบนั้นจะได้ผลมากน้อยเพี ยงใดขึ้ นอยู่กบั องค์ป ระกอบ
หลายประการด้วยกัน ดังที่อจั ฉรา ธรรมาภรณ์ (2531) ได้สรุ ปถึงองค์ประกอบเหล่านั้นไว้ดงั ต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของตัวแบบ ตัวแบบที่มีลกั ษณะสถานภาพทางสังคมสู งเป็ นคนเด่นมีเกียรติยศมี
ชื่ อเสี ยง เป็ นที่ ยอมรับของคนโดยทัว่ ไป มี ความสามารถความชานาญพิเศษเฉพาะด้าน ตัวแบบที่ มี
ลักษณะเหล่านี้จะมีอิทธิ พลมาก สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลอื่นได้มากกว่าตัวแบบที่มีลกั ษณะ
ตรงกัน ข้ามกัน ที่ ก ล่ าวมาแล้ว นอกจากนี้ ยัง พบว่าผูเ้ รี ย นจะเลี ย นแบบพฤติ ก รรมจากตัวแบบที่ มี
ลักษณะอบอุ่นใจดี มากกว่าตัวแบบที่มีลกั ษณะตรงกันข้าม
23

2. ความคล้ายคลึ งกันระหว่างบุคคลที่ใช้เป็ นตัวแบบและผูส้ ังเกตในด้านต่างๆ เช่ น อายุ เพศ
รวมทั้งระดับความสามารถ การเลียนแบบจะน้อยลงตามระดับความแตกต่างกันระหว่างตัวแบบและผู ้
สังเกต
3. การใช้ตวั แบบอาจใช้ได้ท้ งั ตัวแบบชี วิตจริ ง หรื อตัวแบบในภาพยนตร์ ก็ ไ ด้ตวั แบบใน
ภาพยนตร์ อาจจะเป็ นคนหรื อเป็ นตัวการ์ ตูน ตุ๊กตาหรื อสั ตว์ แต่ พ บว่าตัวแบบที่ เป็ นคนจริ งๆ จะมี
อิทธิ พลต่อการเรี ยนรู ้ประเภทนี้มากกว่า
4. ชนิดของพฤติกรรม พฤติกรรมที่มีลกั ษณะซับซ้อนจะเลียนแบบได้ยาก ต้องใช้การสังเกต
หลายๆ ครั้ง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความก้าวร้าวรุ นแรงทั้งหลายจะถูกเลียนแบบได้ง่ายและรวดเร็ ว
5. ผูเ้ รี ยนจะเลียนแบบวิธีการตามมาตรฐานการให้รางวัลกับตนเองจากตัวแบบ
6. ถ้าผลของพฤติกรรมที่ตวั แบบได้รับ หรื อผลกรรม (Consequence) ออกมาในทางที่น่าพึง
พอใจ เด็ก ย่อมอยากเลี ยนแบบเพื่ อให้ได้ผลที่ น่าพึ งพอใจนั้น บ้าง เช่ นการที่ ตวั แบบได้รับ เป็ นการ
ลงโทษ การไม่ได้รับการยอมรับ ความไม่สนใจของคนรอบข้างคาตาหนิ ฯลฯ พฤติกรรมที่ได้รางวัล
จะถูกเลียนแบบมากกว่าพฤติกรรมที่แสดงออกไปแล้วได้รับการลงโทษ
7. ควรมีการสอนหรื อให้คาแนะนากับผูเ้ รี ยนก่อนที่จะให้ดูตวั แบบแสดงพฤติกรรมเพื่อการ
สร้างแรงจูงใจให้เกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู ้พฤติกรรมที่ถูกต้องของตัวแบบ นอกจากนี้ยงั พบว่าผูเ้ รี ยน
เกิดแรงจูงใจที่จะแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบหากมีตวั ล่อ (Incentive) เช่น ถ้าเลียนแบบได้เหมือนมาก
ก็จะได้รับรางวัลมาก
8. รางวัลและการลงโทษ ส่ งผลต่อการปฏิบตั ิหรื อการกระทาหลังจากผูเ้ รี ยนเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการเลี ยนแบบพฤติกรรมตามตัว แบบแล้วได้รับ รางวัลหรื อผลกรรมที่ เขาพึ งพอใจ เขาก็จะเพิ่ ม
อัตราการแสดงพฤติกรรมนั้น
9. การจัดให้ตวั แบบได้รับผลกรรมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยการได้รับรางวัลเมื่อแสดง
พฤติ ก รรมกรรมแบบหนึ่ ง และได้รับ การลงโทษเมื่ อแสดงพฤติ ก รรมอี ก แบบหนึ่ ง ท าให้ผูเ้ รี ย น
สามารถจาแนกได้วา่ ควรจะเลียนแบบพฤติกรรมใด
จากองค์ประกอบดังกล่าวจะเห็ นว่าอิทธิ พลที่ทาให้ผสู ้ ังเกตตัวแบบเกิดการเลี ยนแบบได้น้ นั
ตัวแบบจะมีอิทธิ พลต่อผูเ้ ลียนแบบอยูใ่ นหลายๆ ลักษณะ ซึ่ ง Bandura (1977) ได้สรุ ปเกี่ยวกับอิทธิ พล
ของตัวแบบที่มีต่อผูส้ ังเกตดังนี้
1. การสร้างพฤติกรรมใหม่ เมื่อผูส้ ังเกตได้เห็นการกระทาของตัวแบบ ซึ่ งเป็ นการกระทาที่ผู ้
สังเกตไม่เคยพบเห็ นมาก่อน ผูส้ ังเกตจะรวบรวมรู ปแบบของการกระทาใหม่น้ ี ในรู ปสัญลักษณ์ และ
ถ่ายทอดออกมาเป็ นพฤติกรรมใหม่
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2. การสร้ างกฎเกณฑ์หรื อหลักการใหม่ จะเกิ ดขึ้นในสภาพการณ์ ที่ผสู ้ ังเกตเห็ นการกระทา
ของตัวแบบในลักษณะต่างๆ เช่น การตัดสิ นใจ รู ปแบบทางภาษา เป็ นต้น จากนั้นผูส้ ังเกตจะทดสอบ
การกระทาตามตัวแบบลักษณะต่างๆ ภายใต้สภาพการณ์ ต่างๆ และถ้าการตอบสนองส่ งผลทางบวก ผู ้
สังเกตจะรวบรวมลักษณะของตัวแบบในรู ปต่างๆ แล้วนามาสร้างเป็ นกฎเกณฑ์หรื อหลักการใหม่
3. การสอนความคิ ด และพฤติ ก รรมสร้ า งสรรค์ การมี ต ัว แบบจะช่ ว ยพัฒ นาความคิ ด
สร้ า งสรรค์ เพราะมนุ ษ ย์เมื่ อ เห็ น ตัว แบบกระท าพฤติ ก รรมใดพฤติ ก รรมหนึ่ ง มนุ ษ ย์อ าจใช้
ประสบการณ์ต่างๆ ที่มีอยูป่ ระกอบกับการกระทาของตัวแบบมีความคิดเชิงสรรค์ไม่เพียงพอก็จะไม่มี
อิทธิ พลต่อการกระทาของผูส้ ังเกตแต่อย่างใด
4. การยับยั้งการกระทาหรื อการลดพฤติกรรมที่จดั กระทา การที่ได้เห็ นตัวแบบถูกลงโทษ ผู ้
สังเกตมีแนวโน้มที่จะไม่กระทาตามตัวแบบนั้น ในทานองเดียวกันถ้าได้เห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรม
ที่ไม่ถูกต้อง และถูกห้ามปรามแล้วไม่มีผลกรรมใดๆ ตามมา กล่าวคือ ตัวแบบยังคงทาพฤติกรรมที่ไม่
ถูกต้องนั้นเหมือนเดิม ผูส้ ังเกตก็จะมีแนวโน้มที่จะกระทาให้เหมือนตัวแบบได้เช่นกัน
5. การส่ ง เสริ ม การกระท า การมี ตวั แบบจะมี อิท ธิ พ ลต่ อการส่ งเสริ ม การกระท าทั้งที่ เป็ น
ทางบวก และทางลบ ถ้าผูส้ ั งเกตได้เห็ นพฤติ ก รรมหนึ่ งและได้รับ รางวัลผูส้ ังเกตก็มีแนวโน้มที่ จะ
กระทาตามมากขึ้น ในทานองเดียวกัน ถ้าผูส้ ังเกตได้เห็ นตัวแบบที่แสดงความก้าวร้าว และได้รับการ
ยกย่องว่าเป็ นสิ่ งที่ดี ผูส้ ังเกตเห็นมีแนวโน้มที่จะกระทามากขึ้นเช่นกัน
6. ด้านอารมณ์ การมีตวั แบบนี้ นอกจากจะช่วยส่ งผลต่อการกระทาตามตัวแบบแล้วยังมีผลต่อ
อารมณ์ผสู้ ังเกตให้รุนแรงเพิ่มขึ้นอีก และกระตุน้ ให้เกิดอารมณ์คล้อยตามไปด้วย
7. การเอื้ออานวยให้เกิดการกระทาตามตัวแบบ การกระทาใดที่คนได้รับผลประโยชน์มีคุณค่า
และคนส่ วนใหญ่มีความชื่นชอบอยูเ่ สมอ การกระทาของตัวแบบนั้นก็จะทาให้ผสู ้ ังเกตกระทาได้อย่าง
รวดเร็ ว และมีความง่ายในการกระทาตาม นอกจากนี้ เมื่อคนเราสามารถกระทาตามตัวแบบได้เร็ ว จะ
ทาให้เกิดการแผ่ขยายจากสังคมหนึ่งไปสู่ อีกสังคมหนึ่งได้โดยเร็ ว
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจว่า ทักษะทางการเล่นกีฬาอาจจะพัฒนาได้จากการเรี ยนรู ้ดว้ ยการสังเกต
จากตัวแบบ ถ้าผูเ้ รี ยนรู้มีกระบวนการสังเกตและเลียนแบบจากตัวแบบที่ตนเองชื่ นชอบ หรื อสนใจ
เช่น นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยงในด้านนั้นๆ หรื อจากครู ฝึก ผูเ้ ชี่ยวชาญในกีฬานั้นๆ
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2.4 สื่ อเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
2.4.1 ความหมายของสื่ อ
พจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ให้ความหมายของคาว่าสื่ อ (กริ ยา) หมายถึ ง
ติดต่อให้ถึงกัน เช่ น สื่ อความหมาย ชักนาให้รู้จกั กัน สื่ อ (นาม) หมายถึ ง ผูห้ รื อสิ่ งที่ติดต่อให้ถึงกัน
หรื อชักน าให้ รู้จกั กัน เช่ นเขาใช้จดหมายเป็ นสื่ อติ ดต่ อกัน เรี ยกผูท้ ี่ ท าหน้าที่ ชัก นาให้ชายหญิ งได้
แต่ ง งานกัน ว่ า พ่ อ สื่ อ หรื อ แม่ สื่ อ(ศิ ล ปะ) วัส ดุ ต่ า งๆ ที่ น ามาสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปกรรม ให้ มี
ความหมายตามแนวคิดซึ่งศิลปิ นประสงค์แสดงออก
Heinich et al. (1992, อ้างถึงใน พิมพ์พร แก้วเครื อ, 2554) ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการเรี ยน
การสอน ของมหาวิ ท ยาลัย อิ น เดี ย น่ า ให้ ค วามหมายของค าว่า สื่ อ หมายถึ ง คื อ ช่ อ งทางในการ
ติดต่อสื่ อสาร Heinich และคณะ ยังได้ขยายความเพิ่มเติมอีกว่า Media มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน มี
ความหมายว่ า ระหว่า ง (Between) หมายถึ ง อะไรก็ ต ามซึ่ งท าการบรรทุ ก หรื อ น าพาข้อ มู ล หรื อ
สารสนเทศสื่ อเป็ นสิ่ งที่อยูร่ ะหว่างแหล่งกาเนิดสารกับผูร้ ับสาร"
Romiszowski (1992, อ้า งถึ ง ใน พิ ม พ์ พ ร แก้ ว เครื อ , 2554) ให้ ค วามหมายของค าว่ า สื่ อ
หมายถึง ตัวนาสารจากแหล่งกาเนิ ดของการสื่ อสาร (ซึ่ งอาจจะเป็ นมนุ ษย์ หรื อวัตถุที่ไม่มีชีวิต) ไปยัง
ผูร้ ับสาร (ซึ่งในกรณี ของการเรี ยนการสอนก็คือ ผูเ้ รี ยน)
อรเกษม จันทร์ สมุด (2553) ให้ความหมายของคาว่าสื่ อ (Media) เป็ นคาที่มาจากภาษาละติน
ว่า “Medium” แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึ ง สิ่ งใดก็ ตามที่ บ รรจุ ข ้อมู ล เพื่ อให้ ผูส้ ่ งและผูร้ ั บ สามารถ
สื่ อสารกันได้ตรงตามวัตถุประสงค์จากแนวความคิดของหลายๆท่านสรุ ปได้วา่ สื่ อ หมายถึง สิ่ งใดๆ ก็
ตามที่เป็ นตัวกลางระหว่างแหล่งกาเนิ ดของสารกับผูร้ ับสารเป็ นสิ่ งที่นาพาสารจากแหล่งกาเนิ นไปยัง
ผูร้ ับสาร เพื่อให้เกิดผลใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร
2.4.2 ประเภทของสื่ อ
พิมพ์พร แก้วเครื อ (2554) ได้กล่าวถึงประเภทของสื่ อโดยมีใจความ ดังนี้
1. สื่ อประเภทวัสดุ ได้แก่ สื่ อเล็ก ซึ่ งทาหน้าที่เก็บความรู ้ในลักษณะของภาพเสี ยง และ อักษร
ในรู ป แบบต่ างๆ ที่ ผูเ้ รี ย นสามารถใช้เป็ นแหล่ ง หาประสบการณ์ หรื อ ศึ ก ษาได้อ ย่า งแท้จ ริ ง และ
กว้างขวาง แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
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1.1 วัส ดุ ที่ เสนอความรู้ ไ ด้จ ากตัว มัน เอง ได้แ ก่ หนัง สื อ เรี ย นหรื อ ต าราของจริ ง
หุ่นจาลอง รู ปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ป้ ายนิเทศ เป็ นต้น
1.2 วัส ดุ ที่ ต้องอาศัย สื่ อ ประเภทเครื่ อ งกลไก เป็ นตัวน าเสนอความรู ้ ได้แ ก่ ฟิ ล์ ม
ภาพยนตร์ แผ่นสไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป เส้ นเทปบันทึ กเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ รายการที่ ใช้
เครื่ องช่วยสอน เป็ นต้น
2. สื่ อประเภทเครื่ องมือ หรื อโสตทัศนูปกรณ์ ได้แก่ สื่ อใหญ่ ที่เป็ นตัวกลางหรื อทางผ่านของ
ความรู ้ ที่ ถ่ า ยทอดไปยัง ครู แ ละนัก เรี ย น สื่ อ ประเภทนี้ ตัว มัน เองแทบไม่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การสื่ อ
ความหมายเลยถ้า ไม่ มี ใ ครรู ้ ใ นรู ป แบบต่ า งๆ มาป้ อนผ่านเครื่ อ งกลไกลเหล่ า นี้ สื่ อ ประเภทนี้ จึ ง
จาเป็ นต้องอาศัยสื่ อประเภทวัสดุ บางชนิ ดเป็ นแหล่งความรู ้ให้มนั ส่ งผ่าน ซึ่ งจะทาให้ความรู ้ที่ส่งผ่าน
มีการเคลื่อนไหวไปสู่ นกั เรี ยนจานวนมากได้ไกลๆ และรวดเร็ ว และบางทีก็ทาหน้าที่เหมือนครู เสี ยเอง
เช่น เครื่ องช่วยสอน ได้แก่เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องเล่นแผ่นเสี ยง เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องรับวิทยุ
เครื่ องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
3. สื่ อประเภทเทคนิ คหรื อวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรี ยนการสอนไม่จาเป็ นต้องใช้แต่
วัสดุ หรื อเครื่ องมื อเท่านั้น บางครั้งจะต้องใช้เทคนิ คและกลวิธีต่างๆ ควบคู่กนั ไป โดยเน้นที่เทคนิ ค
และวิธีการเป็ นสาคัญ
Robert E. De kieffer (1992, อ้างถึ งใน พิ ม พ์พ ร แก้วเครื อ, 2554) แบ่ ง ประเภทของสื่ อ การ
สอน ดังนี้ วสั ดุ ที่ไม่ตอ้ งฉาย ได้แก่ รู ปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริ ง ของตัวอย่าง หุ่ นจาลอง แผนที่
กระดาษสาธิ ต ลูกโลก กระดานชอล์ค กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก การแสดงบทบาท นิ ทรรศการ
การสาธิ ต และการทดลองเป็ นต้น วัสดุฉายและเครื่ องฉาย ได้แก่ สไลด์ ฟิ ล์มสตริ ป ภาพโปร่ งใส ภาพ
ทึบ ภาพยนตร์ และเครื่ องฉายต่างๆ เช่น เครื่ องฉายภาพยนตร์ เครื่ องฉายสไลด์ และฟิ ล์มสตริ ป เครื่ อง
ฉายกระจกภาพ เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ เครื่ องฉายภาพทึบแสง เครื่ องฉายภาพจุลทัศน์ เป็ นต้น โสต
วัสดุและเครื่ องมือ ได้แก่ แผ่นเสี ยง เครื่ องเล่นจานเสี ยง เทป เครื่ องบันทึกเสี ยง เครื่ องขยายเสี ยง และ
วิทยุ เป็ นต้น
สาเภา วรางกูร (2554) ได้แบ่งประเภทและชนิดของสื่ อ ดังนี้
ก. สื่ อประเภทวัสดุโสตทัศน์ (Audio-Visual Materials)
1. ประเภทภาพประกอบการสอน (Picture Instructional Materials) เช่ น ภาพที่ ไ ม่ ต้อ งฉาย
(Un-projected Pictures) ภาพเขียน (Drawing) ภาพแขวนผนัง (Wall Pictures) ฟิ ล์มสตริ ป (Filmstrips)
ภาพทึ บ (Opaque Projected Pictures) ภาพโปร่ ง แสง (Transparencies) ภาพยนตร์ 16 มม. 8 มม.
(Motion Pictures) ภาพยนตร์ (Video Tape) เป็ นต้น
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2. ประเภทวัส ดุ อุ ป กรณ์ ล ายเส้ น (Graphic Instructional Materials) เช่ น แผนภู มิ (Charts)
กราฟ (Graphs) แผนภาพ (Diagrams) โปสเตอร์ (Posters) การ์ ตู น (Cartoons, Comic Strips) แผนที่
(Maps) ลูกโลก (Globe) เป็ นต้น
3. ประเภทกระดานและแผ่นป้ ายแสดง (Instructional Boards and Displays) เช่ น กระดานดา
หรื อ กระดานชอล์ ก (Blackboard, Chalk Board) กระดานผ้า ส าลี (Flannel Boards) กระดานนิ เทศ
(Bulletin Boards) กระดานแม่เหล็ก (Magnetic Boards) กระดานไฟฟ้ า (Electric Boards) เป็ นต้น
4. ประเภทวัส ดุ ส ามมิ ติ (Three-Dimensional Materials) เช่ น มี หุ่ น จ าลอง (Models) ของ
ตัวอย่าง (Specimens) ของจริ ง (Objects) นิทรรศการ (Exhibits) กระบะทราย (Sand Tables) เป็ นต้น
5. ประเภทโสตวัส ดุ (Auditory Instructional Materials) เช่ น แผ่ น เสี ยง (Disc Recorded
Materials) เทปบันทึกเสี ยง (Tape Recorded Materials) รายการวิทยุ (Radio Program) เป็ นต้น
6. ประเภทกิ จ กรรมและการละเล่ น (Instructional Activities and Plays) เช่ น การทัศ นาจร
ศึ ก ษา (Field Trip) การสาธิ ต (Demonstrations) การทดลอง (Experiments) การแสดงแบบละคร
(Drama) การแสดงบทบาท (Role Playing) การแสดงหุ่น (Puppetry) เป็ นต้น
ข. ประเภทเครื่ องมือโสตทัศนูปกรณ์ (Audio-Visual Equipments) เช่น เครื่ องฉาย ภาพยนตร์
16 มม. 8 มม. เครื่ องฉายสไลด์และฟิ ล์มสตริ ป (Slide and Filmstrip Projector) เครื่ องฉายภาพทึบแสง
(Opaque Projectors) เครื่ องฉายภาพข้ามศีรษะ (Overhead Projector) เครื่ องฉายภาพจุลทัศน์ (MicroProjector) เครื่ องเทปบันทึกภาพ (Video Recorder) เครื่ องรับโทรทัศน์ (Television Receiver) จอฉาย
ภาพ (Screen) เครื่ องรับวิทยุ (Radio Receive) เครื่ องขยายเสี ยง (Amplifier)
จากแนวความคิดของหลายๆ ท่าน สรุ ปได้วา่ สื่ อมีดว้ ยกัน 3 ประเภท คือ สื่ อประเภทวัสดุ สื่ อ
ประเภทวิธีการ และสื่ อประเภทเครื่ องมือ
2.4.3 ประโยชน์ ของสื่ อ
กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของของสื่ อไว้วา่
1. ผูเ้ รี ยนมีโอกาสศึกษาตามความสามารถและความสนใจจากสื่ อหลายประเภท และได้รับ
ประสบการณ์ที่มีคุณค่า
2. ช่วยลดเวลาการเรี ยนและการสอนทั้งผูเ้ รี ยนและผูส้ อน แต่ประสิ ทธิ ภาพการเรี ยนไม่ลดลง
3. ช่วยเพิม่ พูนกระบวนการเรี ยนเพื่อรอบรู ้และลดปั ญหาการสอบตก
4. ช่วยในการประเมินผลการสอนและการปรับปรุ งการสอน
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เสาวนีย ์ ลีละวัฒนพันธ์ (2554) แสดงความคิดเห็นในเรื่ องประโยชน์ของสื่ อไว้วา่
1. เสนอสิ่ งเร้าให้กบั ผูเ้ รี ยน ได้แก่ เนื้ อหา ภาพนิ่ง คาถาม ภาพเคลื่อนไหว
2. นาเสนอข่าวสารในรู ปแบบที่ไม่จาเป็ นต้องเรี ยงลาดับ เช่น บทเรี ยนมัลติมีเดีย
3. สร้างสื่ อเพื่อความบันเทิง
4. สร้างสื่ อโฆษณา หรื อประชาสัมพันธ์
2.4.4 สื่ อเครือข่ ายสั งคมออนไลน์
ยูทู ป (YouTube) เป็ นส่ วนหนึ่ งของเครื อ ข่ ายสั ง คมออนไลน์ ที่ ไ ด้ส ร้ างปรากฏการณ์ ก าร
ประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ สร้างชื่อเสี ยงจากการใช้เป็ นอย่างมาก โดยยูทูปนั้นเป็ นเว็บไซต์ที่ให้
ผูใ้ ช้งานสามารถอัพ โหลด (Upload) ดาวน์ โหลด (Download) และแลกเปลี่ ย นคลิ ป วิดีโอผ่านทาง
เว็บไซต์ และได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดื อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ซึ่ งยูทูปนั้นอยู่ในธุ รกิ จการดาเนิ นงานหรื อ
เป็ นเจ้าของโดย กูเกิล (Google) ที่มีสโลแกนเพื่อกระตุน้ จูงใจว่า “ Broadcast Yourself ” วิดีโอใน ยูทูป
นั้น สามารถดู ไ ด้ผ่านเว็บ ไซต์ยูทู ป โดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ ผ่านตัวกลางที่ ส ามารถเชื่ อมต่ อเข้ากับ
อิ น เทอร์ เน็ ต ได้ ซึ่ งนอกจากนี้ ยูทู ป ยัง สามารถเปิ ดดู ไ ด้จ ากเว็บ ไซต์ท ั่ว ไป ที่ มี ก ารน ารหั ส ไปใส่
เชื่อมโยงกลับมาที่เว็บไซต์ของยูทูปเองได้อีกด้วย ซึ่ งเห็นได้ตามเว็บบอร์ ด บล็อก หรื อ เว็บไซต์ต่างๆ
ยูทูปนั้นเริ่ มมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ รู้จกั กันอย่างแพร่ หลาย จากการให้บริ การวิดีโอแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (free
video sharing) และเปิ ดบริ การเป็ นเว็บไซต์ที่ผใู้ ช้สามารถเข้าไปอัพโหลดเพื่อให้เห็น แลกเปลี่ ยนภาพ
และเสี ยงผ่านคลิปวิดีโอ เป็ นบริ การที่กว้างขวางและหลากหลาย โดยเนื้ อหาการบริ การจะรวมไปถึ ง
ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศในช่วงเวลาสั้นๆ (TV Clips) มิวสิ ค วิดีโอ หรื อวิดีโอบล็อก
กิ้ ง ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของรู ป แบบเนื้ อ หาของสื่ อ ที่ ผูใ้ ช้ส ร้ างได้เอง (Consumer-Generated Media :
CGM) คือ เป็ นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของข้อมูลที่เป็ นภาพวิดีโอเป็ นส่ วนประกอบ โดยเฉพาะเป็ น
ภาพวิดีโอที่เกิดจากมือสมัครเล่นถ่ายกันเอง และแบ่งปั นสู่ ผใู ้ ช้คนอื่นๆ ในเครื อข่าย ซึ่ งเป็ นการบริ การ
ที่ เหมื อนกับ การใช้รับ ส่ ง วิท ยุโดยมื อสมัค รเล่ น แต่ เนื้ อหาเช่ นเดี ยวกันกับ การรั บ ส่ งวิดีโอ (Video
Blogging) (เกศริ น แสงจันทร์ เรื อง, 2554) โดยที่คลิปวีดีโอที่อยูใ่ นยูทูปทุกคลิปอาจไม่ได้รับชม ส่ งต่อ
หรื อเผยแพร่ หากแต่จาเป็ นต้องอาศัยเครื่ องมือ ปั จจัยอื่นๆมาเป็ นตัวกระจายสื่ อที่ทาให้เกิ ดการส่ งต่อ
โดยสามารถแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอผ่านบล็อก เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรื อเครื อข่ายสังคมออนไลน์อื่นๆ อีก
มากมาย รวมถึงการใช้คียเ์ วิร์ดของคลิปให้เหมาะสมเพื่อที่จะทาให้คน้ พบง่ายขึ้น ดังนั้นปรากฏการณ์
ชื่ อเสี ยงที่มาจากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั เป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาถึ งการที่
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้เข้ามามี อิทธิ พลต่อการดาเนิ นชี วิต โดยผลจากความเจริ ญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการสื่ อสารและการแพร่ หลายของเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดช่องทางในการสื่ อสารที่เป็ นอิสระ
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พฤติ ก รรมการสื่ อ สารในสั ง คมเปลี่ ย นแปลง บทบาทผู้ รั บ สารที่ จ ากเดิ ม เป็ นเพี ย งผู้รั บ (Passive
Audience) กลายเป็ นมีบทบาทในเชิงรุ กแทน (Active Audience) อีกทั้งยังเป็ นในลักษณะการสร้างสื่ อ
ด้วยตัวเอง
2.5 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ปลูกพงษ์ สุ วรรณลิขิต (2556) ได้วิจยั เกี่ ยวกับเรื่ อง “การพัฒนาการเรี ยนรู้ เรื่ อง กี ฬาสากล
(กรี ฑ า) วิช าพลศึ ก ษา พ32201” จากการสร้ างและพัฒ นาแผนการจัดการเรี ยนรู้ โดยใช้สื่ อประสม
พบว่า สื่ อประสมประกอบการพัฒนาการเรี ยนรู ้ เรื่ อง กี ฬาสากล (กรี ฑา) วิชาพลศึกษา พ32201 กลุ่ม
สาระการเรี ยนรู ้ สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ส าหรั บ นัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 2 มี ประสิ ท ธิ ภาพของ
กระบวนการ และประสิ ท ธิ ภ าพของผลลัพ ธ์ ซึ่ งสู ง กว่าเกณฑ์ ที่ ต้ งั ไว้ อี ก ทั้ง ผลการเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนก่ อนและหลังการพัฒนาการเรี ยนรู ้ พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยใช้สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ
สิ ปป์ แสง สุ ขผล (2555) ได้วิจยั เรื่ อง “ผลของการใช้วีดีโอออนไลน์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 เรื่ อง ธรรมชาติของสิ่ งมีชีวติ ” พบว่า ภายหลังการศึกษา
ด้วยวีดีโอออนไลน์ช่วยสอน นักเรี ยนมีคะแนนสู งขึ้นกว่าก่อนการศึกษาด้วยวีดีโอออนไลน์ช่วยสอน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
เพ็ญศรี ศรี สวัสดิ์ และ สุ พิชชา ณ ป้ อมเพ็ชร (2552) ได้วิจยั เรื่ อง “ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน
โดยใช้ชุดสื่ อประสมผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในสถาบันการพล
ศึกษาวิทยาเขตสุ พรรณบุรี” ผลของการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ (1) ชุ ดสื่ อประสมบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ต
วิช าการประยุกต์ใช้คอมพิ วเตอร์ ที่ พ ฒ
ั นาขึ้ นมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สู งกว่าเกณฑ์ ม าตรฐานที่ กาหนดไว้
สามารถใช้เป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนด้วยชุ ดสื่ อ
ประสมผ่านเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ ตวิชาการประยุก ต์ใช้ค อมพิ วเตอร์ หลังเรี ยนสู งกว่าก่ อนเรี ยน (3)
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ กลุ่มที่เรี ยนด้วยชุ ดสื่ อประสมผ่านเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตสู งกว่ากลุ่มที่เรี ยนโดยวิธีบรรยายในชั้นเรี ยนแบบปกติ (4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรี ยนด้วยชุดสื่ อประสมผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ที่ผวู ้ จิ ยั สร้างขึ้น
ในระดับมากทุกรายการและในภาพรวม
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สุ ดจิ ตร นิ ภานันท์ (2552) ได้วิจยั เรื่ อง “การพัฒ นากระบวนการสอนเขี ยนเรื่ องโดยใช้สื่ อ
ประสม กลุ่มทักษะภาษาไทยกับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนบ้านเขาตูม ” ผลการศึกษา
พบว่า (1) การหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อประสมอยูใ่ นเกณฑ์ที่น่าพอใจ (2) ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน 2 วิธี
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติ กล่าวคือค่าเฉลี่ ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน โดยใช้สื่อประสมสู ง
กว่าค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนโดยใช้ภาพ (3) นักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้สื่อประสมมีผลการประเมิน
การผ่านจุดประสงค์การเรี ยนรู ้สูงกว่านักเรี ยนที่เรี ยนโดยใช้ภาพ (4) นักเรี ยนส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า
การสอนโดยใช้สื่อประสมนักเรี ยนมีความสนใจและชอบเรี ยนมากกว่าการสอนโดยใช้ภาพเพียงอย่าง
เดียว
ไพริ น วรตันติ (2549) ได้วิจยั เรื่ อง “รายงานการพัฒนาการรามโนราห์โดยใช้สื่อประสมของ
นักเรี ยน ชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 6” ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนาการรามโนราห์โดยใช้สื่อประสมของ
นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งขึ้น และนักเรี ยนมีความพึงพอใจต่อการรา
มโนราห์โดยใช้สื่อประสมในระดับมาก
2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปเป็ น
แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวิจยั ในครั้งนี้ ดังนี้
การฝึ กซ้อมกีฬาบาสเกตบอล

กลุ่มควบคุม

ตามปกติ

ทักษะในการยิง
ลูกใต้ห่วง

+
ทักษะในการยิงลูกใต้ห่วง

กลุ่มทดลอง

การฝึ กซ้อมกีฬาบาสเกตบอล

การดูคลิปวีดีโอยูทูป

ตามปกติ

ทักษะการยิงลูกใต้ห่วง

+
ทักษะในการยิงลูกใต้ห่วง

จากตัวแบบนักกีฬา
มืออาชีพซึ่งเป็ นที่
ชื่นชอบของผูท้ ดลอง
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ทักษะในการยิง
ลูกใต้ห่วง

2.7 สมมติฐานการวิจัย
1. ผลจากการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตจากตัวแบบด้วยการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่ม
ทดลองภายใน 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีทกั ษะในการยิงลูกใต้ห่วงดีข้ ึน
2. ผลจากการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตจากตัวแบบด้วยการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่ม
ทดลองภายใน 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีทกั ษะในการยิงลูกใต้ห่วงดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการใช้
สื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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