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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงผลการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ยทููปในการพฒันาทกัษะการ
ยิงลูกใตห่้วงของนกักีฬาบาสเกตบอลชาย และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการท าแตม้คะแนนยิง
ประตูของนกักีฬาก่อนและหลงัการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะการยิงลูกใต้
ห่วงของนกักีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ผูศึ้กษาจึงได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี เอกสารงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 กีฬาบาสเกตบอล 

2.1.1 ประวติักีฬาบาสเกตบอล 
2.1.2 ทกัษะพื้นฐานและวธีิการเล่นกีฬาบาสเกตบอล 
2.1.3 ทกัษะการยงิประตู 
2.1.4 การยงิประตูใตห่้วง (Lay-up Shot) 

2.2 จิตวทิยาการกีฬา 

2.2.1 ความหมายของจิตวทิยาการกีฬา 
2.2.2 ทกัษะทางจิตวทิยาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการกีฬา 

2.3 ทฤษฏีการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบของ Bandura 

2.4 ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

2.4.1 ความหมายของส่ือ 
2.4.2 ประเภทของส่ือ 
2.4.3 ประโยชน์ของส่ือ 
2.4.4 ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

2.7 สมมติฐานการวจิยั 

2.1 กฬีาบาสเกตบอล 

 2.1.1 ประวตัิกฬีาบาสเกตบอล 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2553) ไดร้ะบุไวว้า่ บาสเกตบอล (Basketball) เป็นกีฬาประจ าชาติ
อเมริกนัท่ีถูกคิดค้นข้ึน เพื่อต้องการช่วยเหลือบรรดาสมาชิก The International Y.M.C.A. Training 
School ไดมี้กีฬาไวเ้ล่นในช่วงฤดูหนาว เน่ืองจากในช่วงฤดูหนาวสภาพพื้นภูมิประเทศโดยทัว่ไปถูก
หิมะปกคลุม อนัเป็นอุปสรรคในการเล่นกีฬากลางแจง้ เช่น อเมริกนัฟุตบอล เบสบอล คณะกรรมการ
สมาคม The International Y.M.C.A. Training School ได้พยายามหาหนทางแก้ไขให้บรรดาสมาชิก
ทั้ งหลายได้เล่นกีฬาในช่วงฤดูหนาวโดยไม่บังเกิดความเบ่ือหน่าย ในปี ค.ศ. 1891 Dr. James A. 
Naismith ครูสอนพลศึกษาของ The International Y.M.C.A. Training School อยู่ท่ี เมือง Springfield 
มลรัฐ Massachusetts ไดรั้บมอบหมายจาก Dr. Gulick ให้เป็นผูคิ้ดคน้การเล่นกีฬาในร่มท่ีเหมาะสมท่ี
จะใชเ้ล่นในช่วงฤดูหนาวโดย  Dr. James A. Naismith ไดพ้ยายามคิดคน้ดดัแปลงการเล่นกีฬาอเมริกนั
ฟุตบอลและเบสบอลเขา้ดว้ยกนัและให้มีการเล่นท่ีเป็นทีมในคร้ังแรก Dr. James A. Naismith ไดใ้ช้
ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็นอุปกรณ์ส าหรับให้นกักีฬาเล่น และไดน้ าตะกร้าใส่ผลไมไ้ปแขวนไวท่ี้ฝา
ผนังของห้องพลศึกษา แล้วให้ผูเ้ล่นพยายามโยนลูกบอลลงในตะกร้านั้นให้ได ้โดยใช้เน้ือท่ีสนาม
ส าหรับเล่นให้มีขนาดเล็กลงแบ่งผูเ้ล่นออกเป็นขา้งละ 7 คน ผลการทดลองคร้ังแรกผูเ้ล่นไดรั้บความ
สนุกสนานต่ืนเตน้ แต่ขาดความเป็นระเบียบ มีการชนกนั ผลกักนั เตะกนั อนัเป็นการเล่นท่ีรุนแรงใน
การทดลองนั้น ต่อมา Dr. James A. Naismith ไดต้ดัการเล่นท่ีรุนแรงออกไป และไดท้ าการวางกติกา
ห้ามผูเ้ล่นเข้าปะทะถูกเน้ือต้องตัวกัน นับได้ว่าเป็นหลักเบ้ืองต้นของการเล่นบาสเกตบอล และ        
Dr. James A. Naismith จึงไดว้างกติกาการเล่นบาสเกตบอลไวเ้ป็นหลกัใหญ่ๆ 4 ขอ้ ดว้ยกนั คือ  

1. ผูเ้ล่นท่ีครอบครองลูกบอลอยูน่ั้นจะตอ้งหยดุอยูก่บัท่ีหา้มเคล่ือนท่ีไปไหน  
2. ประตูจะตอ้งอยูเ่หนือศีรษะของผูเ้ล่น และอยูข่นานกบัพื้น  
3. ผูเ้ล่นสามารถครอบครองบอลไวน้านเท่าใดก็ได ้โดยคู่ต่อสู้ไม่อาจเขา้ไปถูกตอ้งตวัผูเ้ล่นท่ี 

ครอบครองบอลได ้ 
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4. หา้มการเล่นท่ีรุนแรงต่างๆ โดยเด็ดขาด ผูเ้ล่นทั้งสองฝ่ายจะตอ้งไม่กระทบกระแทกกนัจาก
ท่ีไดว้างกติกาการเล่นข้ึนมาแลว้ก็ไดน้ าไปทดลอง และพยายามปรับปรุงแกไ้ขระเบียบใหดี้ข้ึนและได้
พยายามลดจ านวนผูเ้ล่นลงเพื่อหลีกเล่ียงการปะทะกนั จนในท่ีสุดก็ไดก้  าหนดตวัผูเ้ล่นไวฝ่้ายละ 5 คน 
ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมท่ีสุดกบัขนาดเน้ือท่ีสนาม  

Dr. James A. Naismith ได้ทดลองการเล่นหลายคร้ังหลายหน และพัฒนาการเล่นเร่ือยมา
จนกระทัง่ไดเ้ขียนกติกาการเล่นไวเ้ป็นจ านวน 13 ขอ้ ดว้ยกนัและเป็นตน้ฉบบัการเล่นท่ียงัคงปรากฏ
อยู่บนกระดานเกียรติยศในโรงเรียนพลศึกษา ณ เมือง Springfield อยูจ่นกระทัง่ทุกวนัน้ี ซ่ึงกติกาทั้ง 
13 ขอ้ ของ Dr. James A. Naismith ก าหนดไวมี้ดงัน้ี  

1. ผูเ้ล่นหา้มถือลูกบอลแลว้วิง่  
2. ผูเ้ล่นจะส่งบอลไปทิศทางใดก็ได ้โดยใชมื้อเดียวหรือสองมือก็ได ้ 
3. ผูเ้ล่นจะเล้ียงบอลไปทิศทางใดก็ได ้โดยใชมื้อเดียวหรือสองมือก็ได ้ 
4. ผูเ้ล่นตอ้งใชมื้อทั้งสองเขา้ครอบครองบอล หา้มใชร่้างกายช่วยในการครอบครองบอล  
5. ในการเล่นจะใช้ไหล่กระแทก หรือใชมื้อดึง ผลกั ตี หรือท าการใดๆ ให้ฝ่ายตรงขา้มลม้ลง

ไม่ได ้ถา้ผูเ้ล่นฝ่าฝืนถือเป็นการฟาวล์ 1 คร้ัง ถา้ฟาวล์ 2 คร้ัง หมดสิทธ์ิเล่นจนกวา่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท า
ประตูกนัไดจึ้งจะกลบัมาเล่นไดอี้ก ถา้เกิดการบาดเจบ็ระหวา่งการแข่งขนั จะไม่มีการเปล่ียนตวัผูเ้ล่น  

6. หา้มใชข้าหรือเทา้แตะลูก ถือเป็นการฟาวล ์1 คร้ัง  
7. ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท าฟาวลติ์ดต่อกนั 3 คร้ัง ใหอี้กฝ่ายหน่ึงไดป้ระตู  
8. ประตูท่ีท าไดห้รือนบัวา่ไดป้ระตูนั้น ตอ้งเป็นการโยนบอลให้ลงตะกร้า ฝ่ายป้องกนัจะไป

ยุง่เก่ียวกบัประตูไม่ไดเ้ด็ดขาด  
9. เม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดท าลูกบอลออกนอกสนาม ให้อีกฝ่ายหน่ึงส่งลูกเขา้มาจากขอบสนาม

ภายใน 5 วนิาที ถา้เกิน 5 วินาที ใหเ้ปล่ียนส่ง และถา้ผูเ้ล่นฝ่ายใดพยายามถ่วงเวลาอยูเ่สมอใหป้รับเป็น
ฟาวล ์ 

10. ผูต้ดัสินมีหนา้ท่ีตดัสินวา่ผูเ้ล่นคนใดฟาวล ์และลงโทษใหผู้เ้ล่นหมดสิทธ์ิ  
11. ผูต้ดัสินมีหนา้ท่ีตดัสินวา่ลูกใดออกนอกสนาม และฝ่ายใดเป็นฝ่ายส่งลูกเขา้เล่น และจะท า

หนา้ท่ีเป็นผูรั้กษาเวลาบนัทึกจ านวนประตูท่ีท าได ้และท าหนา้ท่ีทัว่ไปตามวสิัยของผูต้ดัสิน  
12. การเล่นแบ่งออกเป็น 2 คร่ึงๆ ละ 20 นาที  
13. ฝ่ายท่ีท าประตูได้มากท่ีสุดเป็นผูช้นะ ในกรณีคะแนนเท่ากนัให้ต่อเวลาออกไป และถ้า

ฝ่ายใดท าประตูไดก่้อนถือวา่เป็นฝ่ายชนะ  
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แมว้า่กติกาการเล่นจะก าหนดข้ึนเพื่อเปิดโอกาสให้ผูสู้งอายไุดเ้ล่นเพื่อความสนุกสนานในแง่
นนัทนาการ แต่กีฬาน้ีก็ไดรั้บความนิยมจากเยาวชนอยา่งรวดเร็ว ทั้งๆ ท่ีมีผูค้นเป็นจ านวนมากเห็นวา่
เป็นกีฬาส าหรับผูอ่้อนแอ และพยายามท่ีจะพิสูจน์ความเห็นน้ีดว้ยการหาเร่ืองทะเลาะวิวาทกบัผูเ้ล่น
บาสเกตบอลก็ตาม อยา่งไรก็ดีความรู้สึกเช่นน้ีค่อยๆ เร่ิมจางหายไปเม่ือความรวดเร็วและความแม่นย  า
ในการเล่นบาสเกตบอล ไดส้ร้างความประทบัใจและดึงดูดความสนใจของผูค้นเพิ่มมากข้ึน และได้
แพร่กระจายไปทางตะวนัออกของอเมริกาอย่างรวดเร็วและเม่ือโรงเรียนต่างๆ ได้ตระหนักถึง
ความส าคญัของกีฬาชนิดน้ี จึงพากนันิยมเล่นไปทัว่ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ก่อนปี ค.ศ. 1915 แมว้่าบาสเกตบอลจะเป็นกีฬาท่ีได้รับความนิยมอย่างกวา้งขวางเป็นอย่าง
มากก็ตาม แต่ก็จ  ากัดเป็นเพียงการเล่นเพื่อออกก าลังกายในห้องพลศึกษาเท่านั้ น ไม่มีองค์กรใด
รับผิดชอบจดัการเล่นเป็นกิจจะลกัษณะ ยกเวน้องค์กรบาสเกตบอลอาชีพท่ีเกิดข้ึนเพียง 2-3 องค์กร
แลว้ก็เลิกลม้ไป ฉะนั้นการเล่นบาสเกตบอลในแต่ละท่ีแต่ละแห่งจึงต่างก็ใช้กติกาผิดแผกแตกต่างกนั
ออกไป ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการพฒันากีฬาบาสเกตบอลเป็นอยา่งมาก ดงันั้นใน
ปี ค.ศ. 1915 สมาคม The International Y.M.C.A. Training School สมาคมกีฬามหาวิทยาลยัแห่งชาติ
และสมาพนัธ์กีฬาสมคัรเล่น ไดร่้วมประชุมเพื่อร่างกติกาการเล่นบาสเกตบอลข้ึนมาเพื่อเป็นบรรทดั
ฐานเดียวกนั กติกาน้ีไดใ้ชสื้บมาจนกระทัง่ปี ค.ศ. 1938 และไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึนในการ
แข่งขันกีฬาโอลิมปิกคร้ังท่ี 11 ณ  กรุงเบอร์ลิน  ประเทศเยอรมันนี  โดยคณะกรรมการโอลิมปิก
นานาชาติเป็นผูพ้ิจารณา สหรัฐอเมริกายอมรับการเล่นบาสเกตบอลเป็นกีฬาประจ าชาติเม่ือวนัท่ี 20 
มกราคม ค.ศ. 1892 ซ่ึงได้มีการเล่นบาสเกตบอลอย่างเป็นทางการข้ึนเป็นคร้ังแรก สมาคม The 
International Y.M.C.A. Training School ได้น ากีฬาบาสเกตบอลไปเผยแพร่ในทุกส่วนของโลก ได้
แพร่เขา้ไปในประเทศจีนและอินเดียในราวปี ค.ศ. 1894 ฝร่ังเศส ในราวปี ค.ศ. 1895 ญ่ีปุ่นราวปี ค.ศ. 
1900 เกือบจะกล่าวไดว้า่ บาสเกตบอลมีการเล่นในทุกประเทศทัว่โลก ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 1 
และคาดว่าก่อน ปี ค.ศ. 1941 มีประชาชนทัว่โลกเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นจ านวนถึง 20 ล้านคน 
ในขณะน้ีมีผูนิ้ยมเล่นบาสเกตบอลกนัทัว่ทุกมุมโลก ไม่น้อยกวา่ 52 ประเทศ นอกจากน้ีไดมี้การแปล
กติกาการเล่นเป็นภาษาต่างๆ มากกวา่ 30 ภาษา  

2.1.2 ทกัษะพืน้ฐานและวธีิการเล่นกฬีาบาสเกตบอล  

อุทยั สงวนพงศ์ (2544) ได้กล่าวว่า การเล่นบาสเกตบอล ทกัษะพื้นฐานมีความจ าเป็นและ
ส าคญัมาก ดงันั้น ผูเ้ล่นจึงตอ้งฝึกทกัษะพื้นฐานต่างๆ ให้ถูกตอ้งจนเกิดความช านาญเสียก่อน โดยมี
ทกัษะพื้นฐานดงัน้ี การยืนเตรียมพร้อม การหยุดการเคล่ือนท่ี การจบัลูกบอล การเคล่ือนท่ีเพื่อเล่น
บาสเกตบอล การส่งลูกบอล การรับลูกบอล การยงิประตู  



 
 

9 
 

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548) ได้กล่าวว่า บาสเกตบอลเป็นกีฬาท่ีจัดอยู่ในกลุ่มกีฬา
ประเภททีมท่ีมีคุณลกัษณะพิเศษสองประการ คือ เป็นกีฬาท่ีตอ้งอาศยัความสัมพนัธ์ของผูเ้ล่นในทีม 
(Team work) และเป็นกีฬาท่ีตอ้งใชค้วามรวดเร็วในการเล่น (Speed game) กล่าวคือ ความสัมพนัธ์ของ
ผูเ้ล่น หมายถึงความร่วมมือกนัของผูเ้ล่นในทีมกระท าส่ิงใดๆ ไดส้อดคล้องเหมาะสมจนท าให้การ
กระท าส่ิงนั้นบรรลุผลตามวตัถุประสงค์ ส่วนความรวดเร็วในการเล่น หมายถึงความสามารถของ
นกักีฬาท่ีกระท าส่ิงใดๆ ไดด้ว้ยความรวดเร็ว อาทิ การเปล่ียนต าแหน่งของร่างกาย เช่น การกม้ตวั การ
บิดตวั การเหยียดตวั เป็นตน้ การเคล่ือนท่ีซ่ึงหมายถึง การเปล่ียนต าแหน่งของร่างกายจากต าแหน่งท่ี
ยนืไปยงัต าแหน่งอ่ืนและรวมถึงความสามารถในการใชท้กัษะกีฬา ไดแ้ก่ การเขา้ครอบครองลูกบอล 
การเล้ียงลูกบอล การยิงประตู และการรับ-ส่งลูกบอล นอกจากน้ีทกัษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล 
ทกัษะเฉพาะตวัมีความจ าเป็นและส าคญัมาก  ผูเ้ล่นจึงต้องฝึกทกัษะพื้นฐานต่างๆ ทั้ งการยืน การ
เคล่ือนท่ี การหยุด และการกระโดด ให้ถูกตอ้งจนเกิดความช านาญ เพื่อท่ีจะไดใ้ห้มีความพร้อมท่ีจะ
เคล่ือนท่ีไปยงัทิศทางต่างๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ววอ่งไวและรวดเร็ว  การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ในการ
เล่นกีฬาบาสเกตบอล ผูเ้ล่นทุกคนจ าเป็นตอ้งมีความสามารถในการรับลูกบอล การแย่งลูกบอล หรือ
การตดัลูกบอลจากผูเ้ล่นฝ่ายคู่แข่งขนั การรับลูกบอลจึงมีความส าคญัต่อการเล่นบาสเกตบอล และผู ้
เล่นจะต้องมีความสามารถในการส่งลูกบอลแบบต่างๆ ได้ดี เพราะการเล่นเป็นทีมจะต้องอาศัย
ต าแหน่งการเล่นเพื่อเขา้ท าประตูผูเ้ล่นท่ีอยูใ่นต าแหน่งท่ีไดเ้ปรียบจึงจะมีโอกาสท าประตูไดง่้าย  

การส่งลูกบอลไปยงัต าแหน่งของผูเ้ล่นดงักล่าวจึงมีความส าคญัต่อการเล่นบาสเกตบอลเป็น
อยา่งยิง่ การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล เป็นทกัษะท่ีใชก้บับุคคลเป็นคู่ ตอ้งมีทั้งผูส่้งและผูรั้บ คือ ตั้งแต่ 2 
คน 3 คน 4 คน 5 คน การรับส่งลูกบาสเกตบอลก็คือการน าลูกบาสเกตบอลเคล่ือนท่ีไปในทิศทาง
ต่างๆ ตามตอ้งการและใช้กบัคนสองคนข้ึนไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อน าลูกบอลเคล่ือนท่ีไปให้ใกล้
ประตู หรือเพื่อน าลูกบอลไปโยนลงห่วงหรือยิงประตู (Shooting) ของฝ่ายตรงกนัขา้ม การรับ-ส่งลูก
บาสเกตบอลเป็นทกัษะท่ีใช้มากในการเล่นหรือแข่งขนั เพราะกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม 
จ าเป็นตอ้งมีการส่งและรับในระหว่างผูเ้ล่นฝ่ายเดียวกนั ซ่ึงมีวิธีการส่งหลายวิธีตามความเหมาะสม
และความช านาญของผูเ้ล่นแต่ละคนวา่จะส่งอยา่งไร และในกติกาก็ไม่มีระเบียบบงัคบัวา่ตอ้งส่งแบบ
ใด ฉะนั้นลกัษณะและวิธีการส่งจึงมีหลายแบบด้วยกันท่ีใช้ในกีฬาบาสเกตบอลซ่ึง เทพประสิทธ์ิ     
กุลธวชัวชิยั (2550) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของวธีิการส่งลูกในกีฬาบาสเกตบอลไวมี้ดงัต่อไปน้ี 

1. การส่งลูกสองมือระดบัอก  
2. การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ  
3. การส่งลูกสองมือเหนือไหล่ดา้นขา้ง  
4. การส่งลูกสองมือดา้นขา้ง  
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5. การส่งลูกสองมือล่าง  
6. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่  
7. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่ดา้นขา้ง  
8. การส่งลูกมือเดียวมือล่าง  
9. การส่งลูกมือเดียวขา้งล าตวั  
10. การส่งลูกมือเดียวขา้มไหล่  
11. การส่งลูกบอลกระดอน  
12. การส่งลูกพลิกแพลง  

ส าหรับทกัษะพื้นฐานในกีฬาบาสเกตบอลท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึงก็คือ การเล้ียงลูกบาสเกตบอล 
ซ่ึง บรรจง ฟ้ารุ่งสาง (2550) ไดก้ล่าววา่ การเล้ียงลูกบาสเกตบอล คือ การกดลูกลงต่อเน่ืองกนัจากลูกท่ี
กระดอนข้ึนจากพื้น ไม่ว่าผูเ้ล่นจะยืนอยู่กับท่ีหรือก าลังเคล่ือนท่ีอยู่ก็ตาม การเล้ียงลูกจึงเป็นส่วน
ส าคญัส่วนหน่ึงของการเล่นบาสเกตบอล ผูเ้ล่นทุกคนจึงควรฝึกให้เกิดความช านาญและคล่องแคล่ว
วอ่งไวโดยสามารถเล้ียงลูกบอลไดท้ั้งมือซ้ายและมือขวา และพร้อมท่ีจะหยุดส่งยงิประตู หรือสามารถ
เปล่ียนทิศทางไดท้นัที การเล้ียงลูกบอลโดยทัว่ไป ผูเ้ล่นจะกางน้ิวออกตามธรรมชาติ โดยใชแ้รงจาก
ฝ่ามือและน้ิวมือ (อุง้มือไม่สัมผสักบัลูกบอล) กดลูกลงพื้น เม่ือมือสัมผสัลูกแลว้ให้ใชข้อ้มือและท่อน
แขนหดกบัเล็กน้อยพร้อมกบัผ่อนตามลูก ขณะท่ีเล้ียงลูกบอลตอ้งสังเกตสถานการณ์ในสนาม โดย
วธีิการเงยหนา้ข้ึนแต่อยา่มองลูกบอล และถา้จ าเป็นตอ้งมองลูกบอลก็ใหม้องดว้ยหางตาเท่านั้น  

นอกจากน้ี  การกีฬาแห่งประเทศไทย (2547) ได้กล่าวว่า การเล้ียงลูกบาสเกตบอลเป็น
เคร่ืองมือชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการด าเนินเกมรุก  การเล้ียงบอลเขา้หาห่วงท่ีจะได้คะแนนง่ายท่ีสุด ขณะ
เล้ียงลูกบอลจะตอ้งกางน้ิวออกให้กวา้งและน้ิวจะตอ้งงองุม้ไม่เกร็ง สัมผสับอลเฉพาะปลายน้ิวมือ
เท่านั้น อยา่ให้โคนน้ิวมือและอุง้มือสัมผสับอล ลูกบอลจะถูกกดลงดว้ยน้ิวมือจากการบงัคบัของขอ้มือ
และแขนดว้ยก าลงัท่ีพอเหมาะในการใหบ้อลกระดอนข้ึนมาหามืออีกคร้ัง มือจะตอ้งข้ึนลงตามบอล ถา้
เล้ียงบอลช้าควรจะให้มือสัมผสับอลตลอดเวลาไม่วา่บอลข้ึนหรือบอลลง บอลลงมือล่าง บอลข้ึนมือ
ข้ึนตาม แลว้กดบอลลงพื้นเพื่อเล้ียงต่อไป สามารถวางมือไวบ้นบอลหรือดา้นขา้งบอลหา้มไม่ใหมื้ออยู่
ล่างบอลเพราะจะผิดกติกา ขณะบอลกระดอนข้ึนถา้ตอ้งการจะผลกับอลไปขา้งหน้าหรือดึงบอลไป
ขา้งหลงัหรือผลกัไปดา้นขา้งจะตอ้งวางมือลงบนบอลตรงขา้มทิศทางท่ีตอ้งการจะไป  การเล้ียงบอลมี
ทกัษะการฝึกหลายวธีิดงัน้ี  

1. การเล้ียงบอลเร็ว (Speed or High Dribble)  
2. การเล้ียงบอลชา้ (Control or Low Dribble)  
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3. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางการเล้ียงบอล (Change of Direction)  
4. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยคร่อมหนา้ (Cross Over)  
5. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยตวดับอลออ้มหลงั (Behind the Back)  
6. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยการหมุนกลบัตวั (Reverse Dribble)  
7. การเล้ียงแบบเปล่ียนทิศทางโดยกระดอนบอลระหวา่งขา (Between the Legs)  

เทพประสิทธ์ิ กุลธวชัวิชัย (2550) ได้กล่าวไวว้่า ทกัษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอล คือการใช้
ส าหรับน าลูกบอลเคล่ือนท่ีไปกบัตนเอง หรือตอ้งการครอบครองลูกบอลไวก้บัตวัเอง ซ่ึงตามระเบียบ
ของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การครอบครองดว้ยการถือลงบอลไวน้ั้นตอ้งไม่นานเกิน 5 วินาที ถา้ผู ้
เล่นยงัตอ้งการครอบครองลูกบอลไวอี้ก จึงจ าเป็นตอ้งเล้ียงลูกบอลเพื่อรอจงัหวะจะเล่นต่อไป ฉะนั้น
การเล้ียงลูกบาสเกตบอลจึงแบ่งตามลกัษณะและจุดมุ่งหมายการเล้ียงลูกบาสเกตบอลได ้3 ประการคือ  

1. การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดบัสูง  
2. การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดบักลาง  
3. การเล้ียงลูกบาสเกตบอลระดบัต ่า  

ดงันั้นทกัษะการเล้ียงลูกบาสเกตบอลจึงมีจุดมุ่งหมายให้น าลูกบาสเกตบอลไปโยนห่วงประตู
หรือยงิประตู (Shooting) ของฝ่ายตรงขา้ม การพาลูกบอลเคล่ือนท่ีไปนั้น จะตอ้งใชก้ารทุ่มลูกบอลให้
กระดอนกบัพื้นดว้ยมือขา้งเดียว หรือดว้ยมือสองขา้งสลบัมือกนั เรียกวา่ “การเล้ียงบอล” (Dribbling) 

2.1.3 ทกัษะการยงิประตู 

ทกัษะการยิงประตูในการเล่นบาสเกตบอลนบัวา่เป็นหวัใจของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ซ่ึง
เป็นจุดหมายของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ทีมท่ีสามารถน าลูกบอลไปโยนหรือยิงประตู (Shooting) 
ลงห่วงประตูของฝ่ายตรงกนัขา้มไดม้ากกวา่อีกทีมหน่ึงจะเป็นทีมท่ีชนะ เน่ืองจากในเกมการเล่นจะมี
ฝ่ายตรงกนัขา้มคอยป้องกนัไม่ให้ยงิประตูไดส้ะดวก ผูเ้ล่นท่ีจะยงิประตูจึงจ าเป็นตอ้งหาวิธีการในการ
ยงิประตูให้ได ้โดยไม่ผิดระเบียบหรือกติกาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ฉะนั้นการท่ีผูเ้ล่นจะยงิประตูให้
ไดผ้ล คือ ลูกบอลลงห่วงประตูจะตอ้งใชค้วามสามารถซ่ึงประกอบดว้ยดว้ยทกัษะความช านาญ (Skill) 
มีความแม่นย  าและรวดเร็วในการยิงประตู (เทพประสิทธ์ิ กุลธวชัวิชยั, 2550) ยงัไดก้ล่าวอีกวา่ การยิง
ประตูสามารถท าได้หลายวิธี  และไม่มีข้อจ ากัด เช่นเดียวกับการส่งลูกบอลแต่โอกาสการใช้และ
จุดมุ่งหมายของการยิงประตูกบัการส่งลูกบอลต่างกนั คือการยิงประตูจะใหไ้ดผ้ล มีความแม่นย  า ควร
ปล่อยลูกบอลใหว้ิง่ลอยเป็นวิถีโคง้และควรใหลู้กบอลหมุนกลบัเล็กนอ้ย ลูกบอลก็จะลงห่วงไดง่้ายข้ึน 
ซ่ึงมุมท่ีใช้ในการยิงประตูควรจะประมาณ  15-60 องศา ข้ึนอยู่กบัความช านาญของผูย้ิงประตูและมี
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องคป์ระกอบอ่ืน ไดแ้ก่  ระยะทาง รูปร่างของผูเ้ล่น เช่น ผูเ้ล่นตวัสูงมุมในการส่งลูกบอลยิงประตูก็จะ
น้อยกว่าคนตวัเต้ีย ระยะทางยิงประตูก็เช่นกนั ถา้ยิงประตูระยะใกล้ มุมการยิงจะแม่นย  ากว่าการยิง
ระยะไกล ซ่ึงมีผลของแรงท่ีใชส่้งลูกบอลในการยิงประตูมาเก่ียวขอ้งดว้ย คือ ถา้ยิงระยะไกลๆ ใชมุ้ม
การยิงประตูกวา้งมาก ลูกบอลก็ลอยข้ึนสูง ท าให้ใช้แรงในการส่งลูกบอลมากเกินไปโอกาสการยิง
ประตูก็จะใหค้วามแม่นย  านอ้ย สรุปไดว้า่ ความโคง้ของวิธีการยงิประตูข้ึนอยูก่บัปัจจยั 2 ส่วน ดว้ยกนั
คือ ตัวผูย้ิงประตูและระยะในการยิงประตู  ส าหรับจุดท่ีใช้เล็งหรือการกะระยะในการยิงประตู
บาสเกตบอลจะเล็งท่ีจุดศูนยก์ลางของห่วงประตู แต่เน่ืองจากการยิงประตูนั้นเราจะส่งลูกบอลออกไป
เป็นวิถีโคง้ ประกอบกบัในเกมการแข่งขนัผูเ้ล่นมีก าลงัแขนลดลง ฉะนั้นเวลายิงประตูควรจะเล็งท่ี
ขอบของห่วงประตูท่ีอยูด่า้นไกลตวั ส่วนการยิงประตูโดยอาศยัแป้นประตูกระทบลูกบอลให้ลงห่วง
ประตูนั่นจะใช้เส้นของรูปส่ีเหล่ียมเล็กของแป้นประตูเป็นจุดเล็งกะระยะ หรือเป็นจุดท่ีส่งลูกบอล
ออกไปกระทบ โดยยึดหลกัดงัน้ี คือ ให้เล็งท่ีเส้นขา้งท่ีอยูใ่กลต้วัผูย้งิประตู ถา้ยงิตรงจุดกลางประตูให้
เล็งท่ีเส้นบนของรูปส่ีเหล่ียม  

การยงิประตูมีวธีิการยงิหลายวธีิดว้ยกนั พอจ าแนกไดด้งัน้ี  
1. แบ่งตามระยะทางท่ียงิประตู แบ่งเป็น 3 ระยะคือ  
    1.1 การยิงประตูระยะใกล ้คือ การยิงประตูบริเวณเขตโทษ เป็นการยิงท่ีหวงัผลร้อย

ละ 80-100  
    1.2 การยิงประตูระยะกลาง คือ การยิงประตูนอกบริเวณเขตโทษ แต่ไม่เกินเส้นเขต

การยงิประตู 3 คะแนน เป็นการยงิประตูท่ีหวงัผลร้อยละ 60-80   
    1.3 การยงิประตูระยะไกล คือ การยงิประตูนอกบริเวณท่ีกล่าวมาแลว้ใน 1.1 และ 1.2 

เป็นการยงิประตูท่ีหวงัผลร้อยละ 40-60  
2. แบ่งตามลกัษณะของเทา้ขณะยงิประตู แบ่งได ้2 ลกัษณะคือ  
    2.1 การยนืยิงประตู คือ การยิงประตูโดยเทา้ทั้งสองติดอยูก่บัพื้น ใชย้ิงประตูเม่ือไม่มี

ฝ่ายตรงขา้มป้องกนั  
    2.2 การกระโดดยิงประตู คือ การกระโดดให้เทา้ลอยจากพื้นแล้วยิงประตูลกัษณะ

การยงิประตูพอแยกได ้2 ลกัษณะ  
2.2.1 กระโดดพร้อมกบัการยงิประตู  
2.2.2 การกระโดดใหต้วัลอยเทา้พน้พื้นก่อน แลว้จึงยงิประตู  

3. แบ่งตามมือท่ีถือลูกบอลขณะยงิประตู แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะคือ  
3.1 การยงิประตูมือเดียว จะใชมื้อขา้งเดียวในการส่งแรงยงิประตู  

    3.2 การยงิประตูสองมือ จะออกแรงจากมือทั้งสองในการส่งลูกยงิประตู  
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4. แบ่งตามลกัษณะมือท่ียงิประตู  
    4.1 การตั้งมือยงิประตู  
    4.2 การหงายมือยงิประตู  
    4.3 การคว  ่ามือยงิประตู  

การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548) ไดอ้ธิบายถึง การฝึกทกัษะการยิงประตู (Shooting) ไวด้งัน้ี 
การเล่นบาสเกตบอลนั้นตอ้งน าทกัษะการวิ่ง การกระโดด และการหลบหลีกการป้องกนัจากคู่แข่งขนั
เพื่อท่ีจะน าลูกบอลเขา้ไปยิงประตูในระยะใกลใ้ห้ไดผ้ลท่ีแน่นอนและมีโอกาสท าประตูให้มากกว่า
คู่แข่งขนั นอกจากทีมจะสามารถท าประตูในระยะใกลแ้ลว้ การยิงประตูระยะอ่ืนๆ ก็มีความส าคญัไม่
นอ้ย ฉะนั้นเพื่อใหผู้ฝึ้กหดัไดเ้รียนรู้และเขา้ใจถึงผลจากการยิงประตู จึงขอกล่าวระยะของการยิงประตู 
ดงัน้ี  

- ระยะใกล ้หวงัผลในการยงิประตู ประมาณร้อยละ 85-95  
- ระยะกลาง หวงัผลในการยงิประตู ประมาณร้อยละ 55-65  
- ระยะกลาง ดา้นมุมสนาม หวงัผลในการยงิประตู ประมาณร้อยละ 35-45  
- ระยะไกล หวงัผลในการยงิประตู ประมาณร้อยละ 25-35  

การเล่นหรือการแข่งขนับาสเกตบอล ระยะการยิงท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด คือระยะใกล ้รองลงมาคือ
ระยะกลาง ส่วนการยิงระยะไกลไดผ้ลน้อยมาก แต่ในการแข่งขนัปัจจุบนั ผลของการยิงระยะไกลก็
สามารถท าคะแนนไดม้ากกวา่การยิงระยะใกลแ้ละระยะกลาง เพราะฉะนั้นการยิงประตูทั้งระยะใกล ้
ระยะกลาง และระยะไกล จึงเป็นส่ิงท่ีผูเ้ล่นทุกคนจะตอ้งฝึกหัดจนช านาญ การหลบหลีก การป้องกนั
จากคู่แข่งขนั ก็เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิ่งเช่นเดียวกนั การยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกลใน
ทกัษะการยงิประตู ไดแ้ก่  

1. การยงิประตูแบบกระโดดยงิ (Jump Shot) และสามารถท าได ้2 แบบ คือ  
    1.1 การกระโดดยงิประตูแบบสองมือเหนือศีรษะ  
    1.2 การกระโดดยงิประตูแบบมือเดียวเหนือศีรษะ  
2. การยงิประตูแบบเลย ์อพั ชอ้ท (Lay-up Shot)  
    2.1 การยงิประตูแบบเลย ์อพั ชอ้ทแบบคว  ่ามือ  
    2.2 การยงิประตูแบบเลย ์อพั ชอ้ทแบบหงายมือ  

Hay (1985, อา้งถึงใน การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548) ไดแ้สดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการยิง
ประตูไวด้งัน้ี การยิงประตูเป็นทกัษะท่ีส าคญัของกีฬาบาสเกตบอล ผูย้ิงประตูจะใชว้ธีิการอยา่งไรก็ได้
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เพื่อให้ไดค้ะแนนหรือพยายามให้ลูกบอลลงห่วงประตูซ่ึงผูฝึ้กสอนและนกักีฬาจะเลือกรูปแบบและ
วธีิการท่ีเหมาะสมส าหรับใชใ้นการยงิประตูในระหวา่งการแข่งขนัใหเ้กิดความสัมฤทธ์ิผลมากท่ีสุด 

ดงันั้นทกัษะท่ีใชใ้นการเล่นบาสเกตบอลจึงประกอบดว้ย ทกัษะใหญ่ๆ ท่ีเป็นพื้นฐานในการ
เล่น 3 ประการ คือ การรับ-ส่ง การเล้ียงลูก และการยงิประตูบาสเกตบอล จุดมุ่งหมายของการยิงประตู 
คือ เพื่อชยัชนะโดยพยายามน าลูกบอลไปยิงให้ลงประตูมากท่ีสุด  การยิงประตูเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
เพราะการฝึกทกัษะต่างๆ นั้น ลว้นแต่ตอ้งการน าลูกบอลไปยิงประตู ชยัชนะในการแข่งขนัจึงข้ึนอยู่
กบัคะแนนท่ีไดม้ากกวา่ ทกัษะท่ีส าคญัยิ่งคือ การยิงประตู เพราะการแพช้นะในเกมการเล่นและการ
แข่งขนัข้ึนอยูก่บัการยงิประตูเพื่อท าคะแนนใหไ้ดม้ากกวา่คู่แข่งขนั  

2.1.4 การยงิประตูใต้ห่วง (Lay-up shot) 

การยิงประตูใต้ห่วง หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า Lay-up shot เป็นทักษะการยิงประตูในกีฬา
บาสเกตบอลประเภทหน่ึง ซ่ึงเป็นการยงิลูกระหวา่งการเคล่ือนท่ีในขณะท่ีวิง่แลว้กระโดดข้ึนยิงประตู 
มกัใชใ้นการบุกเร็วและเม่ือเจาะผา่นเขา้ใตแ้ป้น ซ่ึงสามารถเขา้ใกลห่้วงประตูไดม้ากท่ีสุด ผูเ้ล่นทุกคน
จะตอ้งฝึกฝนทกัษะน้ีให้เกิดความช านาญ รวดเร็ว แม่นย  าและสามารถยิงไดทุ้กมุมทั้งมือซ้ายและมือ
ขวา การยิงลูกใตห่้วงน้ีเป็นทกัษะผสมหลายทกัษะเขา้ดว้ยกนั คือ การเล้ียงลูกพร้อมกบัการวิ่ง การ
กระโดด และการชูลูกข้ึนยิงประตู ในบางคร้ังผูเ้ล่นตอ้งหลบหลีกจากการถูกปัดขณะลอยตวัอยู่ดว้ย 
ทั้งน้ี ทิศทางการวิง่เขา้ยงิประตูใตห่้วงแบ่งออกได ้3 ทิศทาง คือ 

1. ทิศทางตรงหนา้ห่วงประตู ยงิดว้ยมือท่ีถนดัท่ีสุด 
2. ทิศทางดา้นขวา ยงิดว้ยมือขวา 
3. ทิศทางดา้นซา้ย ยงิดว้ยมือซา้ย 
การยิงลูกใตห่้วงน้ีจะยิงด้วยมือเดียวหรือสองมือก็ได้ แต่ส่วนมากมกัจะยิงด้วยมือเดียวซ่ึง

ลกัษณะของมือในขณะท่ียงิมี 3 แบบดว้ยกนั คือ แบบคว  ่ามือ แบบหงายมือ และแบบใชส้องมือ ดงัน้ี 
1. การยงิประตูใตห่้วงแบบคว  ่ามือทางดา้นขวา คือการท่ีผูเ้ล่นเขา้ยงิประตูทางดา้นขวาและใช้

มือขวายงิประตู วธีิการมีรายละเอียดของเทคนิค ดงัต่อไปน้ี 
1.1 ผูเ้ล่นเล้ียงลูกไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เล้ียงลูกคร้ังสุดท้ายแรงข้ึน เพื่อให้ลูก

กระดอนสูงข้ึนอีก ในบางโอกาสผูย้ิงอาจจะไม่ไดเ้ล้ียงลูกเองแต่รับลูกจากการส่งของเพื่อนร่วมทีม
โดยใชส้องมือรับลูกจากกลางอากาศ 

1.2 จบัลูกบอลทั้งสองมือโดยดึงลูกบอลเขา้หาระดบัอก ตามองห่วงประตูพร้อมกบั
กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้ายาวๆ 1 กา้ว เม่ือเทา้ขวาแตะพื้นให้กา้วเทา้ซ้าย (กา้วสั้ นๆ) ไปอีก 1 กา้ว ออก
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แรงยนัพื้นจากการถีบส่งดว้ยเทา้ซ้ายให้ตวัลอยข้ึน แลว้กระตุกเข่าขวาข้ึนขา้งหนา้ให้เข่างอพร้อมกบั
ยกลูกบอลข้ึนเหนือหนา้ผาก เหยยีดแขน มือซา้ยประคองลูกไว ้และมือขวาอยูห่ลงัลูก 

1.3 เม่ือลอยตวัจนถึงจุดสูงสุดและใกลห่้วงประตู ให้เหยียดแขนขวาและยืดร่างกาย
ข้ึน คว  ่ามือ แลว้ใชแ้รงจากขอ้มือและน้ิวมือส่งลูกออกไป ซ่ึงจะเล็งท่ีห่วงโดยตรงหรือให้กระทบแป้น
ก่อนก็ได ้

2. การยงิประตูใตห่้วงแบบคว  ่ามือทางดา้นซ้าย คือการท่ีผูเ้ล่นเขา้ยงิประตูทางดา้นซ้ายและใช้
มือซา้ยยงิประตู วธีิการมีรายละเอียดของเทคนิค ดงัต่อไปน้ี 

        2.1 ผูเ้ล่นเล้ียงลูกไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เล้ียงลูกคร้ังสุดท้ายแรงข้ึน เพื่อให้ลูก
กระดอนสูงข้ึนอีก ในบางโอกาสผูย้ิงอาจจะไม่ไดเ้ล้ียงลูกเองแต่รับลูกจากการส่งของเพื่อนร่วมทีม
โดยใชส้องมือรับลูกจากกลางอากาศ 

        2.2 จบัลูกบอลทั้งสองมือโดยดึงลูกบอลเขา้หาระดบัอก ตามองห่วงประตูพร้อมกบั
กา้วเทา้ซ้ายไปขา้งหน้ายาวๆ 1 กา้ว เม่ือเทา้ซ้ายแตะพื้นให้กา้วเทา้ขวา (กา้วสั้ นๆ) ไปอีก 1 กา้ว ออก
แรงยนัพื้นจากการถีบส่งดว้ยเทา้ขวาให้ตวัลอยข้ึน แลว้กระตุกเข่าซ้ายข้ึนขา้งหนา้ให้เข่างอพร้อมกบั
ยกลูกบอลข้ึนเหนือหนา้ผาก เหยยีดแขน มือขวาประคองลูกไว ้และมือซา้ยอยูห่ลงัลูก 

        2.3 เม่ือลอยตวัจนถึงจุดสูงสุดและใกลห่้วงประตู ให้เหยียดแขนซ้ายและยืดร่างกาย
ข้ึน คว  ่ามือ แลว้ใชแ้รงจากขอ้มือและน้ิวมือส่งลูกออกไป ซ่ึงจะเล็งท่ีห่วงโดยตรงหรือให้กระทบแป้น
ก่อนก็ได ้

3. การยิงประตูใตห่้วงแบบหงายมือทางดา้นขวา คือการท่ีผูเ้ล่นเขา้ยิงประตูทางดา้นขวาและ
ใชมื้อขวายงิประตู วธีิการมีรายละเอียดของเทคนิค ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ผูเ้ล่นเล้ียงลูกไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เล้ียงลูกคร้ังสุดท้ายแรงข้ึน เพื่อให้ลูก
กระดอนสูงข้ึนอีก ในบางโอกาสผูย้ิงอาจจะไม่ไดเ้ล้ียงลูกเองแต่รับลูกจากการส่งของเพื่อนร่วมทีม
โดยใชส้องมือรับลูกจากกลางอากาศ 

3.2 จบัลูกบอลทั้งสองมือโดยดึงลูกบอลเขา้หาระดบัอก ตามองห่วงประตูพร้อมกบั
กา้วเทา้ขวาไปขา้งหน้ายาวๆ 1 กา้ว เม่ือเทา้ขวาแตะพื้นให้กา้วเทา้ซ้าย (กา้วสั้ นๆ) ไปอีก 1 กา้ว ออก
แรงยนัพื้นจากการถีบส่งดว้ยเทา้ซ้ายให้ตวัลอยข้ึน แลว้กระตุกเข่าขวาข้ึนขา้งหนา้ให้เข่างอพร้อมกบั
ยกลูกบอลข้ึนเหนือหนา้ผาก เหยยีดแขน มือซา้ยประคองลูกไว ้และมือขวาอยูใ่ตลู้ก 

3.3 เม่ือลอยตวัจนถึงจุดสูงสุดและใกลห่้วงประตู ให้เหยียดแขนขวาและยืดร่างกาย
ข้ึน หงายมือ แลว้ใช้แรงจากขอ้มือและน้ิวมือส่งลูกออกไป ซ่ึงจะเล็งท่ีห่วงโดยตรงหรือให้กระทบ
แป้นก่อนก็ได ้

4. การยิงประตูใตห่้วงแบบหงายมือทางดา้นซ้าย คือการท่ีผูเ้ล่นเขา้ยิงประตูทางดา้นซ้ายและ
ใชมื้อซา้ยยงิประตู วธีิการมีรายละเอียดของเทคนิค ดงัต่อไปน้ี 
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4.1 ผูเ้ล่นเล้ียงลูกไปใกล้ห่วงประตู แล้วให้เล้ียงลูกคร้ังสุดท้ายแรงข้ึน เพื่อให้ลูก
กระดอนสูงข้ึนอีก ในบางโอกาสผูย้ิงอาจจะไม่ไดเ้ล้ียงลูกเองแต่รับลูกจากการส่งของเพื่อนร่วมทีม
โดยใชส้องมือรับลูกจากกลางอากาศ 

4.2 จบัลูกบอลทั้งสองมือโดยดึงลูกบอลเขา้หาระดบัอก ตามองห่วงประตูพร้อมกบั
กา้วเทา้ซ้ายไปขา้งหน้ายาวๆ 1 กา้ว เม่ือเทา้ซ้ายแตะพื้นให้กา้วเทา้ขวา (กา้วสั้ นๆ) ไปอีก 1 กา้ว ออก
แรงยนัพื้นจากการถีบส่งดว้ยเทา้ขวาให้ตวัลอยข้ึน แลว้กระตุกเข่าซ้ายข้ึนขา้งหนา้ให้เข่างอพร้อมกบั
ยกลูกบอลข้ึนเหนือหนา้ผาก เหยยีดแขน มือขวาประคองลูกไว ้และมือซา้ยอยูใ่ตลู้ก 

4.3 เม่ือลอยตวัจนถึงจุดสูงสุดและใกลห่้วงประตู ให้เหยียดแขนซ้ายและยืดร่างกาย
ข้ึน หงายมือ แลว้ใช้แรงจากขอ้มือและน้ิวมือส่งลูกออกไป ซ่ึงจะเล็งท่ีห่วงโดยตรงหรือให้กระทบ
แป้นก่อนก็ได ้

2.2 จิตวทิยาการกฬีา 

2.2.1 ความหมายของจิตวทิยาการกฬีา 

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) ไดก้ล่าววา่ จิตวิทยาการกีฬา เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตท่ีปรับเปล่ียน
ไปตามระดบัความสามารถ วยั พนัธุกรรม ประสบการณ์ และการประเมินตนเอง อารมณ์และแรงจูงใจ
ท าให้คนมีความคิดท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นจึงควรเรียนรู้และเลือกใชใ้ห้เหมาะสมกบัตวัเอง กลุ่ม หรือทีม 
อีกทั้งจ  าเป็นตอ้งมีการทดลองซ ้ าๆ หลายๆ วิธีแล้วจึงปรับและพฒันาให้เหมาะสมกบัตนเอง โดย
จ าเป็นตอ้งฝึกฝนอยา่งสม ่าเสมอ ต่อเน่ือง เป็นสัดส่วนในระดบัเดียวกนักบัการฝึกทางร่างกายและเป็น
ส่วนหน่ึงของนกักีฬา 

ถนอมวงศ ์กฤษณ์เพชร (2536) ไดก้ล่าวไวว้า่ จิตวทิยาการกีฬา เป็นศาสตร์แขนงหน่ึงท่ีมุ่ง
ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมทางการกีฬา ส่ิงแวดลอ้มท่ีสัมพนัธ์กบัการกีฬาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในบุคคล 2 
กลุ่ม คือ นกักีฬาและผูฝึ้กสอนกีฬาเพื่อท าความเขา้ใจและควบคุมพฤติกรรมทางกีฬา 

ศิลปชยั สุวรรณธาดา (2539) ไดก้ล่าวไวว้า่ จิตวิทยาการกีฬา หมายถึง การศึกษาแขนงหน่ึงท่ี
น าเอาหลกัจิตวิทยามาประยกุตใ์ชใ้นสถานการณ์กีฬา เพื่อให้ขบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกซ้อมและ
การแข่งขันกีฬาประสบผลส าเร็จ ซ่ึงหลักดังกล่าวได้แก่ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ การเรียนรู้ การ
พฒันาการ เป็นตน้ 

 รณชยั คงสกนธ์ (2557) ไดก้ล่าววา่ จิตวิทยาทางการกีฬา เป็นการให้ศึกษาถึงพฤติกรรมของ
การเล่นกีฬาโดยท่ีมีศาสตร์ท่ีส าคญัคือ Brain Psychology และ Kinesiology เพื่อเกิดการเขา้ใจถึง ภาวะ
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จิตใจรวมทั้งปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีจะมีผลต่อสมรรถนะการเล่นกีฬา และการออกก าลงักายท่ีเหมาะสม 
โดยเป็นการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพของบุคคลรวมทั้งเป็นทีมของนกักีฬาในดา้นภาวะจิตใจท่ีเกิด
จากผลการแข่งขนักีฬาและภาวะบาดเจบ็จากการเล่นกีฬา 
 จากท่ีไดศึ้กษาความหมายของจิตวิทยาการกีฬาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่า จิตวิทยาการกีฬา 
หมายถึง การศึกษาแขนงหน่ึงท่ีน าเอาหลกัจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการกีฬา เพื่อให้เขา้ใจถึงสภาพ
จิตใจของนกักีฬาทั้งระหวา่งการฝึกซอ้มและการแข่งขนัเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จได ้

 2.2.2 ทกัษะทางจิตวทิยาเพือ่เพิม่ขีดความสามารถทางการกฬีา 

สืบสาย บุญวีรบุตร (2541) กล่าวว่า การเพิ่มระดบัความสามารถของนักกีฬา (Performance 
Enhancement) ดา้นจิตวทิยา ท าให้เกิดการฝึกทกัษะทางจิตวิทยา (Psychological Skill Training : PST) 
ได้แก่  การจดัการกบัความเครียด (Stress Management) การสร้างความเช่ือมัน่ (Confidence) สมาธิ 
(Concentration) การจิตภาพ (Imagery) และการฝึกทกัษะทางจิตวิทยา (Psychological Skill Training : 
PST) เพื่อให้นักกีฬามีระดบัความสามารถสูงสุดในการแข่งขนั ตอ้งเร่ิมตน้ด้วยการตั้งจุดมุ่งหมาย 
(Goal Setting) และตอ้งฝึกตามตารางอยา่งสม ่าเสมอ เช่นเดียวกบั การฝึกสมรรถภาพทางกายและการ
ฝึกทกัษะกีฬาเพราะทกัษะจิตวิทยาเกิดการเรียนรู้ไดจ้ากประสบการณ์ ดงันั้น การฝึกทางจิตวิทยาเป็น
การจดัระบบความคิดการควบคุมตนเอง จึงตอ้งมีการศึกษา ฝึกซ้อม พร้อมกระบวนการตรวจสอบผล
การน าไปใชท้ั้งขณะฝึกซ้อมและแข่งขนัโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการฝึกปฏิบติัทางจิต 4 ประการ 
ไดแ้ก่ 

1. การรู้จกัตนเอง ตลอดจนการวเิคราะห์ความสามารถดา้นต่างๆ เพื่อการปรับปรุงและพฒันา 
2. การพฒันาความสามารถทางกายสูงสุดและมีความคงท่ีตามศกัยภาพสูงสุด 
3. สร้างแรงจูงใจในการเล่น มีความสนุกสนาน ทา้ทายในการเล่นและแข่งขนักีฬา 
4. ช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางจิต เพื่อการกีฬาและในการด ารงชีวิตด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมี

ความสุข 

 การฝึกปฏิบติัทางจิตจะตอ้งมีการฝึกฝนให้เป็นระบบอย่างต่อเน่ืองอีกทั้งยงัมีประสบการณ์
การฝึกปฏิบติัท่ีเป็นประจ า เกิดความรู้สึกตวั เกิดแรงจูงใจ ทั้งภายในและภายนอกการควบคุมอารมณ์ 
ความคิด ความอดทนต่อแรงกดดนั การจดัการกบัความวิตกกงัวลความเครียดท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกซอ้ม
และแข่งขนักีฬา ให้มีความสามารถในการแสดงออกทางกายไดเ้ต็มศกัยภาพท่ีมีอยูจ่นเป็นนิสัย การ
ปฏิบติัทางจิตวิทยาจะให้ประโยชน์กับนักกีฬาทุกเพศ ทุกวยั ทุกระดบัความสามารถและทุกกลุ่ม 
ไดแ้ก่ กลุ่มเร่ิมเล่น ระดบักลาง หรือชั้นยอด โดยกระบวนการฝึกเหมือนกนัทุกกลุ่ม แตกต่างกนัเพียง
ระดบัความเขม้หรือความตั้งใจเท่านั้น 
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สุพิตร สมาหิโต (2534) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนการฝึกทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬา ส าหรับผูส้อน
มีขั้นตอนการฝึก 3 ประการ 

1. อธิบายใหน้กักีฬาทราบเก่ียวกบัทกัษะต่างๆ ทางจิตวทิยาการกีฬาจนนกักีฬามีลกัษณะดงัน้ี 
  1.1 ยอมรับวา่ทกัษะทางจิตวทิยาการกีฬาเป็นทกัษะท่ีสามรถเรียนรู้ไดจ้ริง 
  1.2 เขา้ใจวา่ทกัษะทางจิตวทิยาการกีฬาจะมีผลต่อการแสดงทกัษะทางกีฬาแน่นอน 

1.3 ศึกษาวธีิการท่ีจะพฒันาทกัษะทางจิตวทิยาการกีฬานั้น 
2. ช่วยเหลือใหน้กักีฬาไดรั้บความส าเร็จจากการฝึกฝนทกัษะทางจิตวทิยาการกีฬา โดยการใช้

โปรแกรมการฝึกท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
3. ฝึกฝนทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬาจนนักกีฬาสามารถผสมผสานและน าไปใช้ได้จริงใน

สถานการณ์ของการแข่งขนั ทางหน่ึงท่ีจะท าให้การฝึกฝนทกัษะจิตวิทยาการกีฬาได้ผลก็คือการ
กระตุน้ใหน้กักีฬาเกิดความรู้ท่ีจะฝึกทกัษะทางจิตวทิยาจนเป็นนิสัย เช่นเดียวกบัการฝึกทกัษะทางกีฬา  
 กระบวนการฝึกทกัษะทางจิตวทิยา (Tone Moris, 1933 อา้งถึงใน สนัน่ สนธิเมือง, 2536) มีอยู ่
2 ระดบั ไดแ้ก่ 
 ระดบัแรก คือ เทคนิคต่างๆ ท่ีสามรถจะน ามาใช้เพื่อเพิ่มความสามารถของนกักีฬาในการท่ี
รักษาจุดเน้นของความสนใจในระยะแรก ส่ิงน้ีรวมถึงการเน้นจุดความสนใจไปสู่เป้าหมายหรือ
จุดประสงค์ ความคิดหรือการจินตนาการเม่ืออยู่ในสภาวะจิตใจท่ีผ่อนคลายจะสามารถยืดการ
จินตนาการนั้นไปไดไ้กลเท่าเทียมกบัการจินตนาการการแสดงความสามารถทั้งหมดพร้อมกนักบัการ
ใหค้วามสนใจเหมาะสมกบัสถานการณ์ในเกม 
 ระดบัท่ีสอง คือ การฝึกสามารถพุ่งเป้าไปยงัส่วนของความสนใจท่ีอ่อนท่ีสุดว่าส่วนนั้นเป็น
ส่ิงส าคญัส าหรับการแสดงความสามรถ  

 สืบสาย บุญวีรบุตร (2544) ได้กล่าวถึง ทักษะจิตวิทยาการการกีฬาท่ีจ าเป็นต่อนักกีฬา
ประกอบดว้ย 

1. ทักษะโดยทั่วไป ได้แก่ การฝึกทางกายและการรู้จกัและวิเคราะห์ตนเอง การรู้จกัและ
วิเคราะห์ตนเอง ได้ขอ้มูลมาจากการตอบแบบสอบถาม ทบทวน สังเกต ดูวีดิโอ สัมภาษณ์ พูดคุย
อภิปรายกบัโคช้หรือนักจิตวิทยาและความสามารถทางกายท่ีตอ้งการ ซ่ึงมีความจ าเป็นประการแรก 
เพื่อทราบขอ้มูลพื้นฐาน เพื่อทราบจุดดี จุดดอ้ย และความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของนกักีฬา ซ่ึงเท่ากบัเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการคน้หาเพื่อหาทางปรับปรุงและพฒันาต่อไป 

2. ทกัษะเฉพาะอย่าง ซ่ึงจะน าเสนอเพื่อเป็นแนวคิดและการจดัการตนเองสู่ความเป็นเลิศ
ประกอบดว้ย 
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2.1 ทกัษะเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในตนเอง ได้แก่ การตั้งจุดมุ่งหมาย การพูดดีกับ
ตนเอง การจดัการเวลาและการเตรียมความพร้อมทางจิตใจ 

2.2 ทักษะเพื่ อสร้างความมุ่งมั่น  เป็นแรงจูงใจในการเล่นกีฬา ได้แก่  การตั้ ง
จุดมุ่งหมายและความพยายามบรรลุจุดหมาย 

2.3 ทกัษะเพื่อสร้างและควบคุมความตั้งใจ ไดแ้ก่ การสร้างจินตนาการและควบคุม
ตนเอง การพดูดีกบัตนเอง 

2.4 ทกัษะเพื่อเสริมสร้างและพฒันาการรับรู้ท่ีดีต่อตนเอง ได้แก่ ความรู้สึกท่ีดีต่อ
ตนเอง ความภาคภูมิใจในตนเอง ก าลงัใจในการเล่นและพฒันาความสามารถ 
  2.5 ทกัษะเพื่อการส่ือสารท่ีดีและการสร้างความเป็นทีม ไดแ้ก่ การเป็นผูน้ าและการ
สร้างความสามคัคี 

 สรุปไดว้า่ ทกัษะทางจิตวิทยาการกีฬามีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่ง ไม่นอ้ยไปกว่าทกัษะ
การฝึกฝนทางดา้นร่างกาย 

2.3 ทฤษฏีการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ 

กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา (2556) ไดก้ล่าวไวว้า่ ทฤษฎีการเรียนรู้จากตวั
แบบ (Model Learning Theory) ผูก่้อตั้งทฤษฎี คือ Bandura นกัจิตวิทยาชาวแคนาดา ท่ีเสนอแนวคิดวา่
บุคลิกภาพของแต่ละคนเกิดจากการท่ีบุคคลมีการเรียนรู้จากตวัแบบ (Model) ในสังคม โดยใช้การ
สังเกต ซ่ึงเนน้ย  ้าวา่เป็นการเลียนแบบไม่ใช่ลอกแบบ โดยบุคคลจะเก็บตวัแบบในรูปของรหสัลบัไวใ้น
สมอง ซ่ึงพร้อมจะปรากฏข้ึนเป็นแบบอยา่งของบุคลิกภาพ ให้บุคคลเลียนแบบไดต้ลอดเวลา ดว้ยเหตุ
น้ีจึงเช่ือว่าบุคลิกภาพท่ีแสดงออกมาในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการพูดจา การแต่งกาย ท่าทาง 
กิริยามารยาท หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ เป็นเพราะบุคคลนั้นมีพฤติกรรมเลียนแบบท่ีเก็บไว ้หากแบ่ง
ประเภทของตวัแบบ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ   

1. ตวัแบบท่ีเป็นของจริง (Live Modeling) หมายถึง ตวัแบบท่ีบุคคลมีโอกาสสังเกตและมี
ปฏิสัมพนัธ์ไดโ้ดยตรง เช่น การท่ีนกักีฬาสังเกตหรือดูตวัแบบท่ีมีอยู่จริงจากผูฝึ้กสอนแลว้พยายาม
ปฏิบติัตามส่ิงท่ีผูฝึ้กสอนแสดงออก หากสงสัยสามารถซกัถามไดต้ลอดเวลา    

2. ตวัแบบท่ีเป็นสัญลกัษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง ตวัแบบท่ีเสนอผา่นส่ือ เช่น วิทย ุ
โทรทัศน์ การ์ตูน นวนิยาย หรือส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นการสังเกตหรือดูตัวแบบท่ีเป็นลักษณะ
สัญลกัษณ์ท่ีก าหนดข้ึนมา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพฒันาทกัษะกีฬาต่างๆ แต่จะไม่สามารถส่ือสาร
โตต้อบระหว่างกนัได ้จากการวิจยัส่วนใหญ่พบว่าการท่ีนกักีฬาไดเ้ห็นผูอ่ื้นประสบความส าเร็จ เช่น 
จากการดูวีดีโอ อ่านหนังสือ จะมีประโยชน์ส าหรับนักกีฬาท่ีเพิ่งฝึกหัดทกัษะใหม่ๆ หากเป็นไปได้
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ช่วงเร่ิมตน้การฝึกทกัษะกีฬาควรมีการใช้ตวัแบบท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกบันกักีฬา เช่น อายุ น ้ าหนัก 
ส่วนสูง และระดบัความสามารถ ซ่ึงจะช่วยเพิ่มระดบัความเช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถท าไดม้ากกวา่การ
ใชต้วัแบบท่ีมีลกัษณะแตกต่างกบันกักีฬา นอกจากนั้นแลว้การใชต้นเองเป็นตวัแบบสามารถน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไดเ้ช่นกนั    

 คงคุณ แก้วแกมทอง (2553) กล่าวไวว้่า ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบตาม
แนวคิดของ Bandura ท่ีมีความเช่ือวา่การเรียนรู้ของมนุษยส่์วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือ
การเลียนแบบ จึงเรียกการเรียนรู้จากการสังเกตวา่ “การเรียนรู้โดยการสังเกต” หรือ “การเลียนแบบ” 
และเน่ืองจากมนุษยมี์ปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัอยูเ่สมอ Bandura อธิบายวา่
การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มในสังคม ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมี
อิทธิพลต่อกนัและกนั ต่อมา Bandura จึงเปล่ียนช่ือทฤษฎีการเรียนรู้ของท่านวา่ การเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Learning Theory) และสุดทา้ยได้เปล่ียนมาเป็น การเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social 
Cognitive Learning Theory) ทั้งน้ี เน่ืองจาก Bandura พบจากการทดลองว่า สาเหตุท่ีส าคญัอยา่งหน่ึง
ในการเรียนรู้ดว้ยการสังเกต คือ ผูเ้รียนจะตอ้งเลือกสังเกตส่ิงท่ีตอ้งการเรียนรู้โดยเฉพาะ และส่ิงส าคญั
อีกอย่างหน่ึงก็คือ ผูเ้รียนจะตอ้งมีการเขา้รหัส (Encoding) ในความทรงจ าระยะยาวไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
นอกจากน้ี ผูเ้รียนต้องสามารถท่ีจะประเมินได้ว่าตนเลียนแบบได้ดีหรือไม่ดีอย่างไร และจะต้อง
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองไดด้ว้ย (Metacognitive) Bandura จึงสรุปวา่ การเรียนรู้โดยการสังเกตจึง
เป็นกระบวนการทางการรู้คิดหรือพุทธิปัญญา (Cognitive Processes)  

การเรียน รู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ (Observational Learning หรือ Modeling) 
Bandura มีความเห็นวา่ทั้งส่ิงแวดลอ้ม และตวัผูเ้รียนมีความส าคญัเท่าๆ กนั Bandura กล่าววา่ คนเรามี
ปฏิสัมพนัธ์ (Interact) กบัส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบๆ ตวัเราอยูเ่สมอการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูเ้รียนและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงทั้งผูเ้รียนและส่ิงแวดลอ้มมีอิทธิพลต่อกนัและกนั พฤติกรรมของคนเรา
ส่วนมากจะเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกต (Observational Learning) หรือการเลียนแบบจากตวัแบบ 
(Modeling) ส าหรับตวัแบบไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นตวัแบบท่ีมีชีวิตเท่านั้น แต่อาจจะเป็นตวัสัญลกัษณ์ เช่น 
ตวัแบบท่ีเห็นในโทรทศัน์ หรือภาพยนตร์หรืออาจจะเป็นรูปภาพการ์ตูนหนงัสือก็ได ้นอกจากน้ี ค า
บอกเล่าดว้ยค าพูดหรือขอ้มูลท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรก็เป็นตวัแบบได ้การเรียนรู้โดยการสังเกต
ไม่ใช่การลอกแบบจากส่ิงท่ีสังเกตโดยผูเ้รียนไม่คิด คุณสมบติัของผูเ้รียนมีความส าคญั เช่น ผูเ้รียน
จะตอ้งมีความสามารถท่ีจะรับรู้ส่ิงเร้า และสามารถสร้างรหัสหรือก าหนดสัญลกัษณ์ของส่ิงท่ีสังเกต
เก็บไวใ้นความจ าระยะยาว และสามารถเรียกใชใ้นขณะท่ีผูส้ังเกตตอ้งการแสดงพฤติกรรมเหมือนตวั
แบบ ดงัเช่นงานวิจยัของ (พรรณวรดา สุวนั, 2556) ได้ศึกษาเก่ียวกบัการมีตวัแบบ (Model) ในการ
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ด าเนินโครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพท่ีเป็นนักศึกษาพยาบาลซ่ึงถือว่าเป็นเจ้าหน้าท่ีทางด้าน
สาธารณสุขท่ีก าลังฝึกปฏิบัติงานในวิชาเรียนท่ีมีเน้ือหาวิชาท่ีสอดคล้องกับการด าเนินโครงการ
หมู่บา้นจดัการสุขภาพเป็นระยะเวลายาวนานต่อเน่ืองถึง 2 เดือนท่ีผูว้ิจยัน ามาใช้ เป็นตวัแบบนั้น จึง
เป็นอีกปัจจยัท่ีช่วยให้ผูน้  าด้านสุขภาพมีการเรียนรู้เร่ืองการด าเนินงานได้ดี ต่อเน่ืองและย ัง่ยืนข้ึน 
เน่ืองจากผูน้ าด้านสุขภาพในหมู่บ้านมีความเช่ือมั่นต่อผู ้สอนหรือผูท่ี้เป็นตัวแบบท่ีก าลังอยู่ใน
กระบวนการเรียนซ่ึงจะจบออกไปเป็นเจา้หนา้ท่ีทางดา้นสาธารณสุขต่อไปในอนาคต 

ขั้นของการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 

Bandura (อ้างใน สุ จิตรา ศรีประสิท ธ์ิ , 2534) กล่าวว่า การเรียน รู้ โดยการ
เลียนแบบมี 2 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นการได้ รับมาซ่ึงการเรียนรู้ (Acquisition) ท าให้ สามารถแสดงพฤติกรรม
ได้  

2. ขั้นการกระท าหรือการแสดง (Performance) ซ่ึงอาจจะกระท าหรือไม่ กระท าก็
ได้  ทั้ง 2 ขั้นตอน สามารถแสดงดว้ยแผนภาพท่ี 1 ได้ ดงัน้ี 
 
 

ตวัแบบ 
(Input) 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ขั้นตอนของการได้ รับมาซ่ึงการเรียนรู้ 

ท่ีมา : สุรางค ์ โค้ วตระกลู, 2533  

แผนภาพท่ี 1 เป็นการแสดงส่วนประกอบของการเรียนรู้ขั้นการรับมาซ่ึงการเรียนรู้จาก
แผนผงัจะเห็นวา่ ส่วนประกอบทั้ง 3 อยา่งของการรับมาซ่ึงการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญา 
(Cognitive Process) กล่าวคือ ผูเ้ลียนแบบจะตอ้งมีความใส่ใจในการเลือกส่ิงเร้า (Selective Attention) 

ความใส่ใจเลอืกส่ิงเร้ า 
(Selective Attention) 

 

การเข้ ารหสั 
(Coding) 

 

การจดจ า 
(Retention) 
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ผูเ้ลียนแบบจะตอ้งรับรู้พฤติกรรมท่ีส าคญัของผูท่ี้เป็นตวัแบบแลว้น ามาเขา้รหสั (Coding) หลงัจากนั้น
จะบนัทึกส่ิงท่ีตนสังเกตจากตวัแบบไวใ้นความทรงจ าระยะยาว จึงจะน าไปสู่ขั้นตอนท่ี 2 ของการ
เรียนรู้ คือ ขั้นการกระท า ดงัแผนภาพท่ี 2 
 
 
 
 
 
 

     ขั้นท่ี 1          ขั้นท่ี 2 
 

ภาพท่ี 2 ขั้นของการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ (ขั้นท่ี 1 + ขั้นท่ี 2) 

ท่ีมา : สุรางค ์ โคว้ตระกลู, 2533  

แผนภาพท่ี 2 แสดงขั้นการกระท า หรือขั้นการแสดงออก บุคคลแสดงออกอยา่งไรหรือไม่นั้น
ข้ึนอยู่กบัผูเ้รียน เช่น ความสามารถทางดา้นร่างกาย ทกัษะต่างๆ ท่ีจ  าเป็นรวมทั้งความคาดหวงัท่ีจะ
ไดรั้บการเสริมแรง ซ่ึงเป็นการจูงใจใหผู้เ้รียนเกิดการเลียนแบบได ้

กระบวนการเรียนรู้จากตวัแบบ 

Bandura (1977, อ้างถึงใน สุ จิตรา ศรีประสิทธ์ิ , 2534) ได้กล่าวว่า กระบวนการเรียนรู้
พฤติกรรมของมนุษยน์ั้ นเป็นกระบวนการท่ีมีความสลับซับซ้อนกระบวนการเรียนรู้จากตวัแบบ
ประกอบไปดว้ยกระบวนการท่ีส าคญั 4 ประการ คือ 

1. กระบวนการใส่ใจ (Attention Process) บุคคลจะไม่สามารถเรียนรู้ได้เลยถ้าขาด
ความใส่ใจ และขาดการรับรู้ส่ิงท่ีตวัแบบแสดงออกมา ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการใส่ใจน้ีมีอยู่ 2 
ประการ คือ 

1.1 ลกัษณะของตวัแบบ ตวัแบบท่ีมีความเด่นชดัจดจ าไดง่้าย มีความดึงดูด
ใจสูง มีความซับซ้อนของพฤติกรรมน้อยจะท าให้ผูส้ังเกตใส่ใจไดม้าก นอกจากนั้นพฤติกรรมท่ีตวั
แบบแสดงออกมามีประโยชน์ต่อผูส้ังเกต จะโนม้นา้วจิตใจผูส้ังเกตใหใ้ส่ใจไดม้ากข้ึน 

1.2 ลักษณะของผูส้ังเกตต้องประสาทรับรู้ การกระท าของตัวแบบท่ีดี มี
ระดบัความต่ืนตวัในการใส่ใจพฤติกรรมของตวัแบบนั้น ขณะสังเกตจึงเกิดการรับรู้ท่ีถูกตอ้งแม่นตรง 

ส่ิงเร้าหรือ 
การรับเขา้ 

(Input) 
 

บุคคล 
(Person) 

 

พฤติกรรมตอบสนอง 
หรือการส่งออก 

(Output) 
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2. กระบวนการจ า (Retention) เป็นการรวบรวมรูปแบบพฤติกรรมของตวัแบบท่ีได้
สังเกตเห็นทุกคร้ัง แลว้น ามาวางรูปแบบให้เด่นชดัข้ึน การจ าจะเป็นในรูปแบบของสัญลกัษณ์ซ่ึงเป็น
มโนภาพหรือภาษา การจ าในลกัษณะน้ีจะจ าไดง่้ายและคงทนกวา่ ส่วนการฝึกฝนโดยการทบทวนใน
ใจหรือโดยการกระท าจริง จะส่งเสริมใหจ้  าพฤติกรรมของตวัแบบไดดี้ยิง่ข้ึน 

3. กระบวนการท าตามโดยการแสดงออกทางกาย (Motor Reproduction Process) 
เป็นกระบวนการท่ีผูส้ังเกตดัดแปลงสัญลักษณ์จากการจ ามาเป็นการกระท าท่ีเหมาะสมจะเน้นถึง
ความสามารถและความพร้อมทางร่างกายในการกระท าตามตวัแบบ อุปสรรคของการกระท าทางกาย
คือ การดดัแปลงสัญลกัษณ์ใหม้าเป็นการกระท าท่ีเหมาะสมนั้นท าไดย้ากมากในระยะแรกแต่เม่ือทราบ
ถึงขอ้บกพร่องระหวา่งสัญลกัษณ์กบัการดดัแปลงให้เป็นพฤติกรรม จะช่วยให้การกระท าตามตวัแบบ
ในโอกาสต่อไปถูกตอ้งมากยิง่ข้ึน 

4. กระบวนการจูงใจ (Motivation Process) เป็นการจูงใจให้ผู ้เลียนแบบแสดง
พฤติกรรมเหมือนตวัแบบท่ีตนสังเกต เน่ืองจากความคาดหวงัวา่การเลียนแบบและน าประโยชน์มาให ้
เช่นการได้รับแรงเสริมหรือรางวลัอาจจะน าประโยชน์บางส่ิงบางอย่างมาให้รวมทั้งการคิดว่าการ
แสดงพฤติกรรมเหมือนตวัแบบจะท าใหต้นหลีกเล่ียงปัญหาได ้

โดยสรุป กระบวนการในการเรียนรู้ด้วยการสังเกตหรือการเรียน รู้จากตัวแบบต้อง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทั้ง 4 ประการดงักล่าวมาแลว้ พฤติกรรมการเลียนแบบท่ีสมบูรณ์จะเกิดข้ึน
ไดก้็ดว้ยการจดัวางรูปแบบองคป์ระกอบของการเรียนรู้จากตวัแบบไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยการกระตุน้
ให้ผูเ้รียนสนใจตวัแบบอยา่งแทจ้ริง จนสามารถจดจ าและสร้างสัญลกัษณ์แทนพฤติกรรมของตวัแบบ
ได ้ประกอบกบัการจูงใจอยา่งเหมาะสมและเพียงพอจะท าให้พฤติกรรมการเลียนแบบจากการสังเกต
ตวัแบบเป็นไปดว้ยดี 

องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้โดยการเลียนแบบ 

การเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบนั้นจะได้ผลมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบ
หลายประการดว้ยกนั ดงัท่ีอจัฉรา ธรรมาภรณ์ (2531) ไดส้รุปถึงองคป์ระกอบเหล่านั้นไวด้งัต่อไปน้ี 

1. คุณสมบติัของตวัแบบ ตวัแบบท่ีมีลกัษณะสถานภาพทางสังคมสูงเป็นคนเด่นมีเกียรติยศมี
ช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับของคนโดยทัว่ไป มีความสามารถความช านาญพิเศษเฉพาะด้าน ตวัแบบท่ีมี
ลกัษณะเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลมาก สามารถดึงดูดความสนใจจากบุคคลอ่ืนไดม้ากกวา่ตวัแบบท่ีมีลกัษณะ
ตรงกันข้ามกันท่ีกล่าวมาแล้ว นอกจากน้ียงัพบว่าผูเ้รียนจะเลียนแบบพฤติกรรมจากตัวแบบท่ีมี
ลกัษณะอบอุ่นใจดี มากกวา่ตวัแบบท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม 
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2. ความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งบุคคลท่ีใชเ้ป็นตวัแบบและผูส้ังเกตในดา้นต่างๆ เช่น อายุ เพศ 
รวมทั้งระดบัความสามารถ การเลียนแบบจะนอ้ยลงตามระดบัความแตกต่างกนัระหวา่งตวัแบบและผู ้
สังเกต 

3. การใช้ตวัแบบอาจใช้ได้ทั้ งตวัแบบชีวิตจริง หรือตวัแบบในภาพยนตร์ก็ได้ตวัแบบใน
ภาพยนตร์อาจจะเป็นคนหรือเป็นตวัการ์ตูน ตุ๊กตาหรือสัตว ์แต่พบว่าตวัแบบท่ีเป็นคนจริงๆ จะมี
อิทธิพลต่อการเรียนรู้ประเภทน้ีมากกวา่ 

4. ชนิดของพฤติกรรม พฤติกรรมท่ีมีลกัษณะซับซ้อนจะเลียนแบบไดย้าก ตอ้งใชก้ารสังเกต
หลายๆ คร้ัง พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงความกา้วร้าวรุนแรงทั้งหลายจะถูกเลียนแบบไดง่้ายและรวดเร็ว 

5. ผูเ้รียนจะเลียนแบบวธีิการตามมาตรฐานการใหร้างวลักบัตนเองจากตวัแบบ 
6. ถา้ผลของพฤติกรรมท่ีตวัแบบไดรั้บ หรือผลกรรม (Consequence) ออกมาในทางท่ีน่าพึง

พอใจ เด็กย่อมอยากเลียนแบบเพื่อให้ได้ผลท่ีน่าพึงพอใจนั้นบ้าง เช่นการท่ีตวัแบบได้รับเป็นการ
ลงโทษ การไม่ไดรั้บการยอมรับ ความไม่สนใจของคนรอบขา้งค าต าหนิ ฯลฯ พฤติกรรมท่ีไดร้างวลั
จะถูกเลียนแบบมากกวา่พฤติกรรมท่ีแสดงออกไปแลว้ไดรั้บการลงโทษ 

7. ควรมีการสอนหรือให้ค  าแนะน ากบัผูเ้รียนก่อนท่ีจะให้ดูตวัแบบแสดงพฤติกรรมเพื่อการ
สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้พฤติกรรมท่ีถูกตอ้งของตวัแบบ นอกจากน้ียงัพบวา่ผูเ้รียน
เกิดแรงจูงใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมตามตวัแบบหากมีตวัล่อ (Incentive) เช่น ถา้เลียนแบบไดเ้หมือนมาก
ก็จะไดรั้บรางวลัมาก 

8. รางวลัและการลงโทษ ส่งผลต่อการปฏิบติัหรือการกระท าหลงัจากผูเ้รียนเปล่ียนพฤติกรรม 
โดยการเลียนแบบพฤติกรรมตามตวัแบบแล้วได้รับรางวลัหรือผลกรรมท่ีเขาพึงพอใจ เขาก็จะเพิ่ม
อตัราการแสดงพฤติกรรมนั้น 

9. การจดัให้ตวัแบบไดรั้บผลกรรมท่ีแตกต่างกนัอยา่งชดัเจนโดยการไดรั้บรางวลัเม่ือแสดง
พฤติกรรมกรรมแบบหน่ึง และได้รับการลงโทษเม่ือแสดงพฤติกรรมอีกแบบหน่ึง ท าให้ผูเ้รียน
สามารถจ าแนกไดว้า่ควรจะเลียนแบบพฤติกรรมใด 

จากองค์ประกอบดงักล่าวจะเห็นวา่อิทธิพลท่ีท าให้ผูส้ังเกตตวัแบบเกิดการเลียนแบบไดน้ั้น 
ตวัแบบจะมีอิทธิพลต่อผูเ้ลียนแบบอยูใ่นหลายๆ ลกัษณะ ซ่ึง Bandura (1977) ไดส้รุปเก่ียวกบัอิทธิพล
ของตวัแบบท่ีมีต่อผูส้ังเกตดงัน้ี 

1. การสร้างพฤติกรรมใหม่ เม่ือผูส้ังเกตไดเ้ห็นการกระท าของตวัแบบ ซ่ึงเป็นการกระท าท่ีผู ้
สังเกตไม่เคยพบเห็นมาก่อน ผูส้ังเกตจะรวบรวมรูปแบบของการกระท าใหม่น้ีในรูปสัญลกัษณ์และ
ถ่ายทอดออกมาเป็นพฤติกรรมใหม่ 
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2. การสร้างกฎเกณฑ์หรือหลกัการใหม่ จะเกิดข้ึนในสภาพการณ์ท่ีผูส้ังเกตเห็นการกระท า
ของตวัแบบในลกัษณะต่างๆ เช่น การตดัสินใจ รูปแบบทางภาษา เป็นตน้ จากนั้นผูส้ังเกตจะทดสอบ
การกระท าตามตวัแบบลกัษณะต่างๆ ภายใตส้ภาพการณ์ต่างๆ และถา้การตอบสนองส่งผลทางบวก ผู ้
สังเกตจะรวบรวมลกัษณะของตวัแบบในรูปต่างๆ แลว้น ามาสร้างเป็นกฎเกณฑห์รือหลกัการใหม่ 

3. การสอนความคิดและพฤติกรรมสร้างสรรค์ การมีตัวแบบจะช่วยพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ เพราะมนุษย์เม่ือเห็นตัวแบบกระท าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงมนุษย์อาจใช้
ประสบการณ์ต่างๆ ท่ีมีอยูป่ระกอบกบัการกระท าของตวัแบบมีความคิดเชิงสรรคไ์ม่เพียงพอก็จะไม่มี
อิทธิพลต่อการกระท าของผูส้ังเกตแต่อยา่งใด 

4. การยบัย ั้งการกระท าหรือการลดพฤติกรรมท่ีจดักระท า การท่ีไดเ้ห็นตวัแบบถูกลงโทษ ผู ้
สังเกตมีแนวโน้มท่ีจะไม่กระท าตามตวัแบบนั้น ในท านองเดียวกนัถา้ไดเ้ห็นตวัแบบแสดงพฤติกรรม
ท่ีไม่ถูกตอ้ง และถูกห้ามปรามแลว้ไม่มีผลกรรมใดๆ ตามมา กล่าวคือ ตวัแบบยงัคงท าพฤติกรรมท่ีไม่
ถูกตอ้งนั้นเหมือนเดิม ผูส้ังเกตก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะกระท าใหเ้หมือนตวัแบบไดเ้ช่นกนั 

5. การส่งเสริมการกระท า การมีตวัแบบจะมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมการกระท าทั้ งท่ีเป็น
ทางบวก และทางลบ ถ้าผูส้ังเกตได้เห็นพฤติกรรมหน่ึงและได้รับรางวลัผูส้ังเกตก็มีแนวโน้มท่ีจะ
กระท าตามมากข้ึน ในท านองเดียวกนั ถา้ผูส้ังเกตไดเ้ห็นตวัแบบท่ีแสดงความกา้วร้าว และไดรั้บการ
ยกยอ่งวา่เป็นส่ิงท่ีดี ผูส้ังเกตเห็นมีแนวโนม้ท่ีจะกระท ามากข้ึนเช่นกนั 

6. ดา้นอารมณ์ การมีตวัแบบน้ีนอกจากจะช่วยส่งผลต่อการกระท าตามตวัแบบแลว้ยงัมีผลต่อ
อารมณ์ผูส้ังเกตใหรุ้นแรงเพิ่มข้ึนอีก และกระตุน้ใหเ้กิดอารมณ์คลอ้ยตามไปดว้ย 

7. การเอ้ืออ านวยใหเ้กิดการกระท าตามตวัแบบ การกระท าใดท่ีคนไดรั้บผลประโยชน์มีคุณค่า
และคนส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบอยูเ่สมอ การกระท าของตวัแบบนั้นก็จะท าใหผู้ส้ังเกตกระท าไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว และมีความง่ายในการกระท าตาม นอกจากน้ีเม่ือคนเราสามารถกระท าตามตวัแบบไดเ้ร็ว จะ
ท าใหเ้กิดการแผข่ยายจากสังคมหน่ึงไปสู่อีกสังคมหน่ึงไดโ้ดยเร็ว 

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจวา่ ทกัษะทางการเล่นกีฬาอาจจะพฒันาไดจ้ากการเรียนรู้ดว้ยการสังเกต
จากตวัแบบ ถา้ผูเ้รียนรู้มีกระบวนการสังเกตและเลียนแบบจากตวัแบบท่ีตนเองช่ืนชอบ หรือสนใจ 
เช่น นกักีฬาท่ีมีช่ือเสียงในดา้นนั้นๆ หรือจากครูฝึก ผูเ้ช่ียวชาญในกีฬานั้นๆ 
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2.4 ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 2.4.1 ความหมายของส่ือ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ส่ือ (กริยา) หมายถึง 
ติดต่อให้ถึงกนั เช่น ส่ือความหมาย ชักน าให้รู้จกักนั ส่ือ (นาม) หมายถึง ผูห้รือส่ิงท่ีติดต่อให้ถึงกนั
หรือชักน าให้รู้จกักนั เช่นเขาใช้จดหมายเป็นส่ือติดต่อกัน เรียกผูท่ี้ท  าหน้าท่ีชักน าให้ชายหญิงได้
แต่งงานกันว่า พ่อส่ือ หรือ แม่ ส่ือ(ศิลปะ) วสัดุต่างๆ ท่ีน ามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มี
ความหมายตามแนวคิดซ่ึงศิลปินประสงคแ์สดงออก 

Heinich et al. (1992, อา้งถึงใน พิมพพ์ร แกว้เครือ, 2554) ภาควิชาเทคโนโลยีระบบการเรียน
การสอน ของมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ให้ความหมายของค าว่า ส่ือ หมายถึง คือช่องทางในการ
ติดต่อส่ือสาร Heinich และคณะ ยงัไดข้ยายความเพิ่มเติมอีกวา่ Media มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน มี
ความหมายว่า ระหว่าง (Between) หมายถึงอะไรก็ตามซ่ึงท าการบรรทุกหรือน าพาข้อมูลหรือ
สารสนเทศส่ือเป็นส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งแหล่งก าเนิดสารกบัผูรั้บสาร"  

Romiszowski (1992, อ้างถึงใน พิมพ์พร แก้วเครือ , 2554) ให้ความหมายของค าว่า ส่ือ 
หมายถึง ตวัน าสารจากแหล่งก าเนิดของการส่ือสาร (ซ่ึงอาจจะเป็นมนุษย ์หรือวตัถุท่ีไม่มีชีวิต) ไปยงั
ผูรั้บสาร (ซ่ึงในกรณีของการเรียนการสอนก็คือ ผูเ้รียน)  

อรเกษม จนัทร์สมุด (2553) ให้ความหมายของค าว่าส่ือ (Media) เป็นค าท่ีมาจากภาษาละติน
ว่า “Medium” แปลว่า “ระหว่าง” หมายถึง ส่ิงใดก็ตามท่ีบรรจุข้อมูลเพื่อให้ผูส่้งและผูรั้บสามารถ
ส่ือสารกนัไดต้รงตามวตัถุประสงคจ์ากแนวความคิดของหลายๆท่านสรุปไดว้า่ ส่ือ หมายถึง ส่ิงใดๆ ก็
ตามท่ีเป็นตวักลางระหวา่งแหล่งก าเนิดของสารกบัผูรั้บสารเป็นส่ิงท่ีน าพาสารจากแหล่งก าเนินไปยงั
ผูรั้บสาร เพื่อใหเ้กิดผลใดๆ ตามวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร 

2.4.2 ประเภทของส่ือ 

พิมพพ์ร แกว้เครือ (2554) ไดก้ล่าวถึงประเภทของส่ือโดยมีใจความ ดงัน้ี 
1. ส่ือประเภทวสัดุ ไดแ้ก่ ส่ือเล็ก ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก็บความรู้ในลกัษณะของภาพเสียง และ อกัษร

ในรูปแบบต่างๆ ท่ีผูเ้รียนสามารถใช้เป็นแหล่งหาประสบการณ์ หรือศึกษาได้อย่างแท้จริงและ
กวา้งขวาง แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 

http://sps.lpru.ac.th/script/author_info.pl?user_id=135
http://sps.lpru.ac.th/script/author_info.pl?user_id=135
http://sps.lpru.ac.th/script/author_info.pl?user_id=135
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1.1 วสัดุท่ีเสนอความรู้ได้จากตัวมันเอง ได้แก่ หนังสือเรียนหรือต าราของจริง
หุ่นจ าลอง รูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี ป้ายนิเทศ เป็นตน้ 

1.2 วสัดุท่ีต้องอาศัยส่ือประเภทเคร่ืองกลไก  เป็นตัวน าเสนอความรู้ ได้แก่ ฟิล์ม
ภาพยนตร์ แผ่นสไลด์ ฟิล์มสตริป เส้นเทปบนัทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทศัน์ รายการท่ีใช้
เคร่ืองช่วยสอน เป็นตน้ 

2. ส่ือประเภทเคร่ืองมือ หรือโสตทศันูปกรณ์ ไดแ้ก่ ส่ือใหญ่ ท่ีเป็นตวักลางหรือทางผา่นของ
ความรู้ ท่ีถ่ายทอดไปยงัครูและนักเรียน ส่ือประเภทน้ีตัวมันเองแทบไม่มีประโยชน์ต่อการส่ือ
ความหมายเลยถ้าไม่มีใครรู้ในรูปแบบต่างๆ มาป้อนผ่านเคร่ืองกลไกลเหล่าน้ี ส่ือประเภทน้ีจึง
จ าเป็นตอ้งอาศยัส่ือประเภทวสัดุ บางชนิดเป็นแหล่งความรู้ให้มนัส่งผา่น ซ่ึงจะท าให้ความรู้ท่ีส่งผา่น
มีการเคล่ือนไหวไปสู่นกัเรียนจ านวนมากไดไ้กลๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ท าหนา้ท่ีเหมือนครูเสียเอง 
เช่น เคร่ืองช่วยสอน ไดแ้ก่เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองเล่นแผ่นเสียง เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองรับวิทย ุ
เคร่ืองฉายภาพน่ิงทั้งหลาย 

3. ส่ือประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตวักลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จ  าเป็นตอ้งใช้แต่
วสัดุหรือเคร่ืองมือเท่านั้น บางคร้ังจะตอ้งใช้เทคนิคและกลวิธีต่างๆ ควบคู่กนัไป โดยเน้นท่ีเทคนิค
และวธีิการเป็นส าคญั  

Robert E. De kieffer (1992, อ้างถึงใน พิมพ์พร แก้วเครือ, 2554) แบ่งประเภทของส่ือการ
สอน ดงัน้ีวสัดุท่ีไม่ตอ้งฉาย ได้แก่ รูปภาพ แผนภูมิ กราฟ ของจริง ของตวัอย่าง หุ่นจ าลอง แผนท่ี 
กระดาษสาธิต ลูกโลก กระดานชอล์ค กระดานนิเทศ กระดานแม่เหล็ก การแสดงบทบาท นิทรรศการ 
การสาธิต และการทดลองเป็นตน้ วสัดุฉายและเคร่ืองฉาย ไดแ้ก่ สไลด ์ฟิล์มสตริป ภาพโปร่งใส ภาพ
ทึบ ภาพยนตร์ และเคร่ืองฉายต่างๆ เช่น เคร่ืองฉายภาพยนตร์ เคร่ืองฉายสไลด ์และฟิล์มสตริป เคร่ือง
ฉายกระจกภาพ เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ เคร่ืองฉายภาพทึบแสง เคร่ืองฉายภาพจุลทศัน์ เป็นตน้ โสต
วสัดุและเคร่ืองมือ ไดแ้ก่ แผน่เสียง เคร่ืองเล่นจานเสียง เทป เคร่ืองบนัทึกเสียง เคร่ืองขยายเสียง และ
วทิย ุเป็นตน้  

ส าเภา วรางกรู (2554) ไดแ้บ่งประเภทและชนิดของส่ือ ดงัน้ี 
ก. ส่ือประเภทวสัดุโสตทศัน์ (Audio-Visual Materials) 
1. ประเภทภาพประกอบการสอน (Picture Instructional Materials) เช่น ภาพท่ีไม่ต้องฉาย 

(Un-projected Pictures) ภาพเขียน (Drawing) ภาพแขวนผนงั (Wall Pictures) ฟิล์มสตริป (Filmstrips) 
ภาพทึบ  (Opaque Projected Pictures) ภาพโปร่งแสง (Transparencies) ภาพยนตร์ 16 มม. 8 มม. 
(Motion Pictures) ภาพยนตร์ (Video Tape) เป็นตน้ 

http://sps.lpru.ac.th/script/author_info.pl?user_id=135
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2. ประเภทวสัดุอุปกรณ์ลายเส้น (Graphic Instructional Materials) เช่น แผนภูมิ  (Charts) 
กราฟ (Graphs) แผนภาพ (Diagrams) โปสเตอร์ (Posters) การ์ตูน  (Cartoons, Comic Strips) แผนท่ี 
(Maps) ลูกโลก (Globe) เป็นตน้ 

3. ประเภทกระดานและแผ่นป้ายแสดง (Instructional Boards and Displays) เช่น กระดานด า 
หรือกระดานชอล์ก (Blackboard, Chalk Board) กระดานผ้าส าลี  (Flannel Boards) กระดานนิเทศ 
(Bulletin Boards) กระดานแม่เหล็ก (Magnetic Boards) กระดานไฟฟ้า (Electric Boards) เป็นตน้ 

4. ประเภทวัสดุสามมิติ  (Three-Dimensional Materials) เช่น  มี หุ่นจ าลอง (Models) ของ
ตวัอยา่ง (Specimens) ของจริง (Objects) นิทรรศการ (Exhibits) กระบะทราย (Sand Tables) เป็นตน้ 

5. ประเภทโสตวัส ดุ  (Auditory Instructional Materials) เช่น  แผ่น เสียง (Disc Recorded 
Materials) เทปบนัทึกเสียง (Tape Recorded Materials) รายการวทิย ุ(Radio Program) เป็นตน้  

6. ประเภทกิจกรรมและการละเล่น (Instructional Activities and Plays) เช่น การทัศนาจร
ศึกษา (Field Trip) การสาธิต (Demonstrations) การทดลอง  (Experiments) การแสดงแบบละคร
(Drama) การแสดงบทบาท (Role Playing) การแสดงหุ่น (Puppetry) เป็นตน้ 

ข. ประเภทเคร่ืองมือโสตทศันูปกรณ์ (Audio-Visual Equipments) เช่น เคร่ืองฉาย ภาพยนตร์ 
16 มม. 8 มม. เคร่ืองฉายสไลด์และฟิล์มสตริป (Slide and Filmstrip Projector) เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 
(Opaque Projectors) เคร่ืองฉายภาพขา้มศีรษะ (Overhead Projector) เคร่ืองฉายภาพจุลทศัน์ (Micro-
Projector) เคร่ืองเทปบนัทึกภาพ (Video Recorder) เคร่ืองรับโทรทศัน์ (Television Receiver) จอฉาย
ภาพ (Screen) เคร่ืองรับวทิย ุ(Radio Receive) เคร่ืองขยายเสียง (Amplifier)   

จากแนวความคิดของหลายๆ ท่าน สรุปไดว้า่ ส่ือมีดว้ยกนั 3 ประเภท คือ ส่ือประเภทวสัดุ ส่ือ
ประเภทวธีิการ และส่ือประเภทเคร่ืองมือ 

 2.4.3 ประโยชน์ของส่ือ 

กิดานนัท ์มลิทอง (2540) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของของส่ือไวว้า่ 
1. ผูเ้รียนมีโอกาสศึกษาตามความสามารถและความสนใจจากส่ือหลายประเภท และไดรั้บ

ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่า 
2. ช่วยลดเวลาการเรียนและการสอนทั้งผูเ้รียนและผูส้อน แต่ประสิทธิภาพการเรียนไม่ลดลง 
3. ช่วยเพิ่มพนูกระบวนการเรียนเพื่อรอบรู้และลดปัญหาการสอบตก 
4. ช่วยในการประเมินผลการสอนและการปรับปรุงการสอน 
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เสาวนีย ์ ลีละวฒันพนัธ์ (2554)  แสดงความคิดเห็นในเร่ืองประโยชน์ของส่ือไวว้า่ 
1. เสนอส่ิงเร้าใหก้บัผูเ้รียน ไดแ้ก่ เน้ือหา ภาพน่ิง ค าถาม ภาพเคล่ือนไหว  
2. น าเสนอข่าวสารในรูปแบบท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงล าดบั เช่น บทเรียนมลัติมีเดีย  
3. สร้างส่ือเพื่อความบนัเทิง  
4. สร้างส่ือโฆษณา หรือประชาสัมพนัธ์ 

2.4.4 ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

ยูทูป (YouTube) เป็นส่วนหน่ึงของเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีได้สร้างปรากฏการณ์การ
ประชาสัมพนัธ์ สร้างภาพลกัษณ์ สร้างช่ือเสียงจากการใชเ้ป็นอยา่งมาก โดยยทููปนั้นเป็นเวบ็ไซตท่ี์ให้
ผูใ้ช้งานสามารถอพัโหลด (Upload) ดาวน์โหลด (Download) และแลกเปล่ียนคลิปวิดีโอผ่านทาง
เวบ็ไซต์ และไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 ซ่ึงยูทูปนั้นอยู่ในธุรกิจการด าเนินงานหรือ
เป็นเจา้ของโดย กูเกิล (Google) ท่ีมีสโลแกนเพื่อกระตุน้จูงใจวา่ “ Broadcast Yourself ” วิดีโอใน ยทููป 
นั้นสามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์ยูทูปโดยตรงผ่านซอฟต์แวร์ ผ่านตวักลางท่ีสามารถเช่ือมต่อเข้ากับ
อินเทอร์เน็ตได้ ซ่ึงนอกจากน้ียูทูปยงัสามารถเปิดดูได้จากเว็บไซต์ทั่วไป ท่ีมีการน ารหัสไปใส่
เช่ือมโยงกลบัมาท่ีเวบ็ไซตข์องยูทูปเองไดอี้กดว้ย ซ่ึงเห็นไดต้ามเวบ็บอร์ด บล็อก หรือ เวบ็ไซตต่์างๆ 
ยทููปนั้นเร่ิมมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลาย จากการให้บริการวิดีโอแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (free 
video sharing) และเปิดบริการเป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปอพัโหลดเพื่อให้เห็น แลกเปล่ียนภาพ 
และเสียงผ่านคลิปวิดีโอ เป็นบริการท่ีกวา้งขวางและหลากหลาย โดยเน้ือหาการบริการจะรวมไปถึง 
ภาพยนตร์ รายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศในช่วงเวลาสั้นๆ (TV Clips) มิวสิค วิดีโอ หรือวิดีโอบล็อก
ก้ิง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของรูปแบบเน้ือหาของส่ือท่ีผูใ้ช้สร้างได้เอง  (Consumer-Generated Media : 
CGM) คือ เป็นการสร้างบล็อกโดยมีส่วนของขอ้มูลท่ีเป็นภาพวดีิโอเป็นส่วนประกอบ โดยเฉพาะเป็น
ภาพวดีิโอท่ีเกิดจากมือสมคัรเล่นถ่ายกนัเอง และแบ่งปันสู่ผูใ้ชค้นอ่ืนๆ ในเครือข่าย ซ่ึงเป็นการบริการ
ท่ีเหมือนกับการใช้รับส่งวิทยุโดยมือสมคัรเล่น แต่เน้ือหาเช่นเดียวกันกับการรับส่งวิดีโอ (Video 
Blogging) (เกศริน แสงจนัทร์เรือง, 2554) โดยท่ีคลิปวีดีโอท่ีอยูใ่นยทููปทุกคลิปอาจไม่ไดรั้บชม ส่งต่อ 
หรือเผยแพร่ หากแต่จ าเป็นตอ้งอาศยัเคร่ืองมือ ปัจจยัอ่ืนๆมาเป็นตวักระจายส่ือท่ีท าให้เกิดการส่งต่อ 
โดยสามารถแบ่งปันคลิปวิดีโอผ่านบล็อก เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์อ่ืนๆ อีก
มากมาย รวมถึงการใชคี้ยเ์วิร์ดของคลิปให้เหมาะสมเพื่อท่ีจะท าให้คน้พบง่ายข้ึน ดงันั้นปรากฏการณ์
ช่ือเสียงท่ีมาจากการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์นั้น เป็นส่ิงท่ีน่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาถึงการท่ี
เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีได้เขา้มามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต โดยผลจากความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีการส่ือสารและการแพร่หลายของเทคโนโลยท่ีีท าให้เกิดช่องทางในการส่ือสารท่ีเป็นอิสระ 
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พฤติกรรมการส่ือสารในสังคมเปล่ียนแปลง บทบาทผู้รับสารท่ีจากเดิมเป็นเพียงผู ้รับ (Passive 
Audience) กลายเป็นมีบทบาทในเชิงรุกแทน (Active Audience) อีกทั้งยงัเป็นในลกัษณะการสร้างส่ือ
ดว้ยตวัเอง  

2.5 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปลูกพงษ์  สุวรรณลิขิต (2556) ได้วิจยัเก่ียวกบัเร่ือง “การพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง กีฬาสากล 
(กรีฑา) วิชาพลศึกษา พ32201” จากการสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ส่ือประสม 
พบวา่ ส่ือประสมประกอบการพฒันาการเรียนรู้ เร่ือง กีฬาสากล (กรีฑา) วิชาพลศึกษา พ32201 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพของ
กระบวนการ และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้อีกทั้ งผลการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงัการพฒันาการเรียนรู้ พบว่า นกัเรียนท่ีไดรั้บการ
พฒันาการเรียนรู้ โดยใชส่ื้อประสม มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 

สิปป์แสง สุขผล (2555) ไดว้ิจยัเร่ือง “ผลของการใช้วีดีโอออนไลน์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 เร่ือง ธรรมชาติของส่ิงมีชีวติ” พบวา่ ภายหลงัการศึกษา
ดว้ยวีดีโอออนไลน์ช่วยสอน นกัเรียนมีคะแนนสูงข้ึนกวา่ก่อนการศึกษาดว้ยวีดีโอออนไลน์ช่วยสอน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

เพ็ญศรี  ศรีสวสัด์ิ และ สุพิชชา ณ ป้อมเพ็ชร (2552) ไดว้ิจยัเร่ือง “ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
โดยใช้ชุดส่ือประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ในสถาบนัการพล
ศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี” ผลของการวิจยัสรุปไดด้งัน้ี (1) ชุดส่ือประสมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
วิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ท่ีพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้
สามารถใช้เป็นส่ือการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ยชุดส่ือ
ประสมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (3) 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กลุ่มท่ีเรียนดว้ยชุดส่ือประสมผา่นเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตสูงกวา่กลุ่มท่ีเรียนโดยวิธีบรรยายในชั้นเรียนแบบปกติ (4) นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การเรียนดว้ยชุดส่ือประสมผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตวิชาการประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอร์ ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน
ในระดบัมากทุกรายการและในภาพรวม 
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สุดจิตร นิภานันท์ (2552) ได้วิจยัเร่ือง “การพฒันากระบวนการสอนเขียนเร่ืองโดยใช้ส่ือ
ประสม กลุ่มทกัษะภาษาไทยกบันกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบา้นเขาตูม” ผลการศึกษา
พบวา่ (1) การหาประสิทธิภาพของส่ือประสมอยูใ่นเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 2 วิธี 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ กล่าวคือค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้ส่ือประสมสูง
กวา่ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชภ้าพ (3) นกัเรียนท่ีเรียนโดยใชส่ื้อประสมมีผลการประเมิน
การผา่นจุดประสงคก์ารเรียนรู้สูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ภาพ (4) นกัเรียนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า
การสอนโดยใชส่ื้อประสมนกัเรียนมีความสนใจและชอบเรียนมากกวา่การสอนโดยใชภ้าพเพียงอยา่ง
เดียว 

ไพริน วรตนัติ (2549) ไดว้ิจยัเร่ือง “รายงานการพฒันาการร ามโนราห์โดยใช้ส่ือประสมของ
นกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ผลการวิจยัพบว่า การพฒันาการร ามโนราห์โดยใช้ส่ือประสมของ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการร า
มโนราห์โดยใชส่ื้อประสมในระดบัมาก 

2.6 กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปเป็น
แผนภาพ กรอบแนวคิดในการวจิยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 

      กลุ่มควบคุม 
 
 

 
 

                  กลุ่มทดลอง 
 

 
 
 

 
 
 

การฝึกซอ้มกีฬาบาสเกตบอล

ตามปกติ  

+ 

ทกัษะในการยงิลูกใตห่้วง 

 การดูคลิปวดีีโอยทููป 

ทกัษะการยงิลูกใตห่้วง

จากตวัแบบนกักีฬา   

มืออาชีพซ่ึงเป็นท่ี      

ช่ืนชอบของผูท้ดลอง 

 

ทกัษะในการยงิ

ลูกใตห่้วง 

 

ทกัษะในการยงิ

ลูกใตห่้วง 

การฝึกซอ้มกีฬาบาสเกตบอล

ตามปกติ  

+ 

ทกัษะในการยงิลูกใตห่้วง 
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2.7 สมมติฐานการวจัิย 

1. ผลจากการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบดว้ยการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่ม
ทดลองภายใน 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีทกัษะในการยงิลูกใตห่้วงดีข้ึน 

2. ผลจากการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตวัแบบดว้ยการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ในกลุ่ม
ทดลองภายใน 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองมีทกัษะในการยงิลูกใตห่้วงดีกวา่กลุ่มควบคุมท่ีไม่ไดรั้บการใช้
ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


