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การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการคือ (1) เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี (2) เพื่อ
เปรี ยบเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ในการท าแต้มคะแนนจากการยิงประตูและทัก ษะในการยิงลู ก ใต้ห่วงของ
นัก กี ฬ าก่ อนและหลังการใช้สื่ อเครื อข่ ายสั งคมออนไลน์ โดยรู ปแบบการศึ ก ษาเป็ นการศึ ก ษาเชิ ง
ทดลอง กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ ใ ช้ใ นครั้ งนี้ เป็ นนัก กี ฬ าบาสเกตบอลชายรุ่ น อายุ 16-18 ปี จานวน 16 คน
แบ่งเป็ น 2 กลุ่ มๆ ละ 8 คน การทดสอบที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้
ห่ วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย ทักษะที่ 2 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัด
ลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ก่อน
การทดลอง (Pre-test) และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ แล้วจึงนาข้อมูลที่เก็บได้จากการบันทึกทั้งทักษะ
ความแม่นยาและทักษะการยิงลูกใต้ห่วงมาวิเคราะห์ โดยการคานวณหาความแตกต่างทางสถิติดว้ ยค่า
ที (t-test)
ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะ 8 สัปดาห์
เมื่อเปรี ยบเทียบกับก่อนเริ่ มการทดลอง (Pre-test) นักกี ฬาบาสเกตบอลในกลุ่มทดลองมีทกั ษะความ
แม่ น ย าและทัก ษะจัง หวะในการยิ งลู ก ใต้ห่ วง เฉพาะในท่ าทัก ษะที่ 1 มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี
นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ .01 แสดงให้ เห็ น ว่าปั จจัย ในการใช้สื่ อ เครื อข่ายสั งคมออนไลน์ โดยให้
นักกีฬามีการเรี ยนรู ้จากการสังเกตหรื อการเลียนแบบจากตัวแบบในสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั มี
ผลต่อการพัฒนาทักษะในการฝึ กเทคนิคจังหวะการยิงประตูใต้ห่วง
ง
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ABSTRACT
The purposes of the study were (1) to investigate the impact of online social network media
on male basketball players’ performance aged between 16-18 years and (2) to make a comparison
the shooting accuracy and the lay-up shooting skills between pre-test and post-test of using online
social network media. The samples were males basketball players aged 16-18 years. There were 16
samples and divided into 2 groups, control and experimental groups, 8 members in each group. A
set of tests was consisted of (1) the first shooting skill which the player aims to score by using the
right hand to lay-up shooting the ball from the left side of the basket and (2) the second shooting
skill which the player aims to score by using the left hand to lay-up shooting the ball from the right
side of the basket. Data gathering consisted of 2 stages; pre-test (before using online social network
media) and post-test (after 8 weeks). Both the shooting accuracy and the lay-up shooting steps were
recorded and analyzed by using the paired t-test.
The results demonstrated that the performance of the experimental group had shown greatly
improved in term of the shooting accuracy and the shooting steps of the basketball players after the
use of online social network media as a tool to introduce lay-up shooting skills. The finding of pretest performance of the experimental group comparing with the post-test was significantly different
at p < .01, but there was not statistically different in the control group.
จ

In conclusion, the basketball shooting performance of the experimental group showed great
improvement in term of the shooting accuracy and steps for the lay-up shooting skills. The study
therefore could be concluded that online social network media had a great impact on the
improvement of the basketball lay-up shooting skills.
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