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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

รูปแบบกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental Research) มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะการยิงลูกใตห่้วงของนกักีฬาบาสเกตบอล
ชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการท าแตม้คะแนนการยิงประตูของนกักีฬา
และทกัษะการยิงลูกใตห่้วงก่อนและหลงัการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองในการพฒันาทกัษะการยิงลูกใตห่้วงของนกักีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอายุ 16-18 ปี วิทยาลยั
เทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) 

กลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนักกีฬาบาลเกตบอลชายรุ่นอายุ 16-18 ปี วิทยาลยั
เทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) จ านวน 16 คน 

 วธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง 

  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) ด าเนินการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1. น านกักีฬาบาสเกตบอลชายรุ่นอายุ 16-18 ปี วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) จ านวน 16 คน โดยการทดสอบการยิงประตู
แบบการยงิลูกใตห่้วง 10 ลูก บนัทึกผลทางสถิติการยงิลูกลง 

2. น าผลสถิติการยิงลูกลงของผูเ้ขา้รับการทดสอบ มาจดัอนัดบัจากคะแนนมากท่ีสุด
ไปหาคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด  

3. แยกกลุ่มตวัอย่างท่ีจดัเรียงล าดบัแลว้แบบซิกแซก จดัแบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 2 
กลุ่มๆ ละ 8 คนเพื่อก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมให้มีความสามารถท่ีไม่แตกต่างกนัของทั้ง
สองกลุ่ม  



 
 

34 
 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 นอกจากสถิติการยิงลูกลงห่วงก่อนการทดลอง ผูว้ิจยัยงัน าข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุ
ประสบการณ์ในการเล่นบาสเกตบอลมาเป็นเกณฑใ์นการแบ่งแยกทั้งสองกลุ่มเพื่อให้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีลกัษณะพื้นฐานความสามารถท่ีไม่แตกต่างกนั ดงัน้ี  

1. กลุ่มตวัอยา่งทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางร่างกายไม่แตกต่างกนั 
2. การฝึกฝนและประสบการณ์ในกีฬาบาสเกตบอลของกลุ่มตวัอยา่งของทั้งในกลุ่มควบคุม

และกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกนั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบทดสอบทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของกีฬา
บาสเกตบอลท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ส าหรับนักกีฬาบาลเกตบอลชายรุ่นอายุ 16-18 ปี วิทยาลยัเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีขั้นตอนในการสร้าง
ดงัน้ี 

1. ผูว้ิจยัศึกษาค้นควา้ข้อมูลจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ และบางส่วนพัฒนาข้ึนมาจาก
ประสบการณ์ตรงของการเป็นโคช้นักกีฬาบาสเกตบอลจึงได้มาซ่ึงแบบทดสอบทกัษะ 2 รายการ 
(ภาคผนวก ก) ดงัน้ี  

1.1 ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือขวาไปยงิฝ่ังซา้ย  
1.2 ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือซา้ยไปยงิฝ่ังขวา  

2. น าแบบทดสอบทกัษะการยิงลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝ่ัง
ซ้าย และทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวดัลูกใต้แป้นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝ่ังขวา ของกีฬา
บาสเกตบอลเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ข) เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรง
ตามเน้ือหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม ความครอบคลุมและให้ค  าแนะน าส่ิงท่ีควร
ปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้งสมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยใช้ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ถามนั้นกบัประเด็น
หลกัของเน้ือหา ตามวิธีการของ Rovinelli and Hambleton (1978, อา้งถึงใน ผ่องศรี วาณิชยศุ์ภวงศ์, 
2546) โดยก าหนดคะแนนไวด้งัน้ี 
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+ 1  เม่ือเห็นวา่เหมาะสมกบัขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว ้
   0  เม่ือไม่แน่ใจวา่เหมาะสมกบัขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว ้
- 1  เม่ือเห็นวา่ไม่เหมาะสมกบัขอบข่ายเน้ือหาตามท่ีระบุไว ้

      และคดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าความสอดคลอ้งตั้งแต่ .50 - 1 โดยใช้สูตรหาค่าความเท่ียงตรง(พวง
รัตน์ ทวรัีตน์, 2538) เพื่อหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IC : Index of Consistency) ดงัน้ี 

IC = ∑𝑅 
     N 

เม่ือ  IC    แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา 
 

       ∑𝑅 แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
   N แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

ผลทีไ่ด้จำกผู้เช่ียวชำญประเมินแบบทดสอบ 

สรุปไดว้า่ผลจากการน าแบบทดสอบทกัษะการยิงลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ย
มือขวาไปยิงฝ่ังซ้าย และทกัษะการยิงลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือซ้ายไปยิงฝ่ังขวา 
ของกีฬาบาสเกตบอลท่ีเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ 5 ท่านนั้น พบวา่แบบทดสอบทั้ง 2 ทกัษะน้ีมีความตรงใน
เน้ือหาและถูกตอ้งเหมาะสม (ภาคผนวก ค) 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากร จ านวน 16 คน ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองและน าข้อมูลท่ีได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยมีระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล 8 สัปดาห์ เร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 
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วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

1. ผู ้วิจ ัยศึกษาข้อมูลจากทฤษฏี ต าราเรียนเก่ียวกับการยิงลูกใต้ห่วง (เลย์อัพ) ในกีฬา
บาสเกตบอล 

2. พฒันาแบบทดสอบทกัษะการยงิลูกใตห่้วง (เลยอ์พั) แยกเป็น 2 รายการ 
3. น าแบบทดสอบท่ีพัฒนาข้ึนมา น าเสนอต่อผู ้เช่ียวชาญทั้ ง 5 ท่าน (ภาคผนวก ง) เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความถูกต้องเหมาะสม ความ
ครอบคลุมและใหค้  าแนะน าส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ยิง่ข้ึนของแบบทดสอบ 

4. ปฐมนิเทศนกักีฬาบาสเกตบอลชาย ทั้ง 16 คน เพื่อบอกรายละเอียดในการฝึก การทดสอบ
ตามแบบทดสอบท่ีวางไว ้

5. ท าการทดสอบความสามารถในการยิงลูกใตห่้วงของกลุ่มตวัอยา่ง (Pre-test) โดยการยิงลูก
ใตห่้วงคนละ 10 ลูก และน าสถิติการยิงลูกลงของกลุ่มตวัอยา่งมาจดัอนัดบัมากสุดไปหานอ้ยสุดแบบ
ซิกแซกเพื่อก าหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดงัน้ี 

5.1 วดัระยะบริเวณพื้นท่ีจากจุดเร่ิมไปถึงจุดท าการยงิลูกใตห่้วง (เลยอ์พั) 
5.2 ผูท้ดสอบอธิบายช้ีแจงการทดสอบ 
5.3 ผูเ้ขา้รับการทดสอบเตรียมพร้อมในต าแหน่งจุดเร่ิมตน้ 
5.4 ผูเ้ขา้รับการทดสอบเล้ียงลูกบาสเกตบอลจากจุดเร่ิมตน้ไปตามทางลูกศรเล้ียงลูก

บาสเกตบอลมาสู่เขต 3 วินาทีใตแ้ป้น หาจงัหวะจบัลูกบาสเกตบอลสองมือ และกา้วเทา้จงัหวะ 1 และ 
2 กระโดดปล่อยลูกบาสเกตบอลแบบแบบลูกตวดัใตแ้ป้นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝ่ังขวาดนัลูก
บาสเกตบอลข้ึนเพื่อยิงประตูแต่ตอ้งไม่เคล่ือนเทา้เกิน 3 กา้ว (Walking) และเล้ียงผิดกติกา (Double 
ball) สามารถยงิกระทบแป้นหรือไม่ก็ได ้

5.5 ผูท้ดสอบบนัทึกขอ้มูลการท าลูกลงห่วง 
6. ท าการฝึกซ้อมในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สัปดาห์ละ 4 วนั โดยท่ีกลุ่มควบคุมท าการ

ฝึกทกัษะพื้นฐานอย่างเดียวในตอนเยน็ ส่วนกลุ่มทดลองท าการฝึกทกัษะพื้นฐานในตอนเยน็ร่วมกบั
การดูคลิปวดีีโอยทููปในช่วงเวลากลางวนั วนัละ 30 นาที แลว้ให้กลุ่มทดลองบนัทึกส่ิงท่ีไดจ้ากการชม
คลิปวดีิโอในแต่ละคร้ังลงในแบบบนัทึกพฒันาทกัษะการยิงลูกใตห่้วง (เลยอ์พั) จากการชมคลิปวีดิโอ
ดงัน้ี (ภาคผนวก ช) 

สัปดาห์ท่ี 1-2 ดูคลิปวดีิโอยทููปการฝึกทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้น
หงายมือดว้ยมือขวาไปยงิฝ่ังซา้ย 

สัปดาห์ท่ี 3-4 ดูคลิปวดีิโอยทููปการฝึกทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้น
หงายมือดว้ยมือซา้ยไปยงิฝ่ังขวา 
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สัปดาห์ท่ี 5-6 ดูคลิปวดีิโอยทููปการฝึกทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้น
หงายมือดว้ยมือขวาไปยงิฝ่ังซา้ย 

สัปดาห์ท่ี 7-8 ดูคลิปวดีิโอยทููปการฝึกทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้น
หงายมือดว้ยมือซา้ยไปยงิฝ่ังขวา 

7. เชิญอาจารยผ์ูฝึ้กสอนกีฬาบาสเกตบอล 2 ท่านภายในวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 
มาร่วมในการสังเกตการณ์ บนัทึกขอ้มูลนกักีฬา การท าแตม้คะแนนในการยิงประตูจากทกัษะการยิง
ลูกใตห่้วงทั้ง 2 ทกัษะ และบนัทึกคะแนนจงัหวะการยงิประตูแบบการยงิลูกใตห่้วง 

8. ท าการทดสอบความสามารถในการยิงลูกใตห่้วง (Post-test) ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลอง หลงัส้ินสุดการฝึก 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ โดยการทดสอบความแม่นย  าในการยงิลูกใตห่้วง 
และจงัหวะการเขา้ยงิประตู บนัทึกผล ท าการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปและอภิปรายผล 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้จิยัน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมมาด าเนินการดงัน้ี 
1. นบัการยิงลูกลงห่วงกบันกักีฬาทุกคนทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง บนัทึกผลทดสอบ

ความแม่นย  าในการยิงลูกใตห่้วงก่อนการทดลอง (Pre-test) ทั้ งภายหลัง 4 สัปดาห์ และภายหลงั 8 
สัปดาห์ (ภาคผนวก จ) 

2. บนัทึกคะแนนท่ีไดจ้ากจงัหวะการเขา้ยงิประตูใตห่้วงทั้ง 2 ทกัษะ (ภาคผนวก ฉ) 
3. ท าการเปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัการฝึก โดยใช้สถิติ t-test ดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์

ส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


