บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
รู ปแบบกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งทดลอง (Experimental Research) มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผล
ของการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอล
ชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี และเพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการทาแต้มคะแนนการยิงประตูของนักกี ฬา
และทักษะการยิงลูกใต้ห่วงก่อนและหลังการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่ม
ทดลองในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกี ฬาบาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด)
กลุ่มตัวอย่ ำง
กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นนักกี ฬาบาลเกตบอลชายรุ่ นอายุ 16-18 ปี วิทยาลัย
เทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จานวน 16 คน
วิธีกำรสุ่ มตัวอย่ ำง
ใช้ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบเจาะจงเลื อ ก (Purposive Sampling) ด าเนิ น การเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
1. นานักกีฬาบาสเกตบอลชายรุ่ นอายุ 16-18 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จานวน 16 คน โดยการทดสอบการยิงประตู
แบบการยิงลูกใต้ห่วง 10 ลูก บันทึกผลทางสถิติการยิงลูกลง
2. นาผลสถิติการยิงลูกลงของผูเ้ ข้ารับการทดสอบ มาจัดอันดับจากคะแนนมากที่สุด
ไปหาคะแนนที่นอ้ ยที่สุด
3. แยกกลุ่มตัวอย่างที่จดั เรี ยงลาดับแล้วแบบซิ กแซก จัดแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 2
กลุ่มๆ ละ 8 คนเพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุ มให้มีความสามารถที่ ไม่แตกต่างกันของทั้ง
สองกลุ่ม
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ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
นอกจากสถิ ติ ก ารยิง ลู ก ลงห่ วงก่ อนการทดลอง ผูว้ ิจยั ยัง น าข้อมู ล ส่ วนบุ ค คล ได้แก่ อายุ
ประสบการณ์ในการเล่นบาสเกตบอลมาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งแยกทั้งสองกลุ่มเพื่อให้กลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมมีลกั ษณะพื้นฐานความสามารถที่ไม่แตกต่างกัน ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างทั้งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมีสมรรถภาพทางร่ างกายไม่แตกต่างกัน
2. การฝึ กฝนและประสบการณ์ ในกี ฬาบาสเกตบอลของกลุ่มตัวอย่างของทั้งในกลุ่มควบคุ ม
และกลุ่มทดลองไม่แตกต่างกัน
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นแบบทดสอบทัก ษะการยิง ลู ก ใต้ห่ วงของกี ฬ า
บาสเกตบอลที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น สาหรับนักกี ฬาบาลเกตบอลชายรุ่ นอายุ 16-18 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยี
และสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีข้ นั ตอนในการสร้าง
ดังนี้
1. ผูว้ ิจยั ศึ ก ษาค้น คว้าข้อ มู ล จากการสอบถามผูเ้ ชี่ ย วชาญ และบางส่ วนพัฒ นาขึ้ น มาจาก
ประสบการณ์ ตรงของการเป็ นโค้ช นักกี ฬ าบาสเกตบอลจึ งได้มาซึ่ งแบบทดสอบทัก ษะ 2 รายการ
(ภาคผนวก ก) ดังนี้
1.1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย
1.2 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา
2. นาแบบทดสอบทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมื อด้วยมื อขวาไปยิงฝั่ ง
ซ้ า ย และทัก ษะการยิง ลู ก ใต้ห่ ว งแบบตวัด ลู ก ใต้แ ป้ นหงายมื อ ด้วยมื อ ซ้ ายไปยิ ง ฝั่ ง ขวา ของกี ฬ า
บาสเกตบอลเสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญ จานวน 5 ท่าน (ภาคผนวก ข) เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนื้ อหา (Content Validity) ความถู ก ต้องเหมาะสม ความครอบคลุ ม และให้ค าแนะน าสิ่ งที่ ควร
ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น โดยใช้ดชั นี ความสอดคล้องระหว่างข้อถามนั้นกับประเด็น
หลักของเนื้ อหา ตามวิธีการของ Rovinelli and Hambleton (1978, อ้างถึ งใน ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์,
2546) โดยกาหนดคะแนนไว้ดงั นี้
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เมื่อเห็นว่าเหมาะสมกับขอบข่ายเนื้อหาตามที่ระบุไว้
เมื่อไม่แน่ใจว่าเหมาะสมกับขอบข่ายเนื้ อหาตามที่ระบุไว้
เมื่อเห็นว่าไม่เหมาะสมกับขอบข่ายเนื้อหาตามที่ระบุไว้

และคัดเลื อกข้อที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ .50 - 1 โดยใช้สูตรหาค่าความเที่ยงตรง(พวง
รัตน์ ทวีรัตน์, 2538) เพื่อหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC : Index of Consistency) ดังนี้
IC

=

∑𝑅
N
เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้อหา
∑𝑅
N

แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญทั้งหมด
แทน จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ

ผลทีไ่ ด้ จำกผู้เชี่ ยวชำญประเมินแบบทดสอบ
สรุ ปได้วา่ ผลจากการนาแบบทดสอบทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วย
มือขวาไปยิงฝั่ งซ้าย และทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา
ของกีฬาบาสเกตบอลที่เสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 ท่านนั้น พบว่าแบบทดสอบทั้ง 2 ทักษะนี้ มีความตรงใน
เนื้อหาและถูกต้องเหมาะสม (ภาคผนวก ค)
กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร จานวน 16 คน ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อ มู ล ด้ว ยตนเองและน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ไ ปท าการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ต่ อ ไป โดยมี ร ะยะเวลาในการเก็ บ
รวบรวมข้อมูล 8 สัปดาห์ เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
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วิธีดำเนินกำรศึกษำ
1. ผู ้วิ จ ัย ศึ ก ษาข้อ มู ล จากทฤษฏี ต าราเรี ย นเกี่ ย วกับ การยิ ง ลู ก ใต้ห่ ว ง (เลย์อ ัพ ) ในกี ฬ า
บาสเกตบอล
2. พัฒนาแบบทดสอบทักษะการยิงลูกใต้ห่วง (เลย์อพั ) แยกเป็ น 2 รายการ
3. น าแบบทดสอบที่ พ ัฒ นาขึ้ น มา น าเสนอต่ อ ผู ้เชี่ ย วชาญทั้ง 5 ท่ าน (ภาคผนวก ง) เพื่ อ
พิ จ ารณาตรวจสอบความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (Content Validity) ความถู ก ต้อ งเหมาะสม ความ
ครอบคลุมและให้คาแนะนาสิ่ งที่ควรปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นของแบบทดสอบ
4. ปฐมนิ เทศนักกีฬาบาสเกตบอลชาย ทั้ง 16 คน เพื่อบอกรายละเอียดในการฝึ ก การทดสอบ
ตามแบบทดสอบที่วางไว้
5. ทาการทดสอบความสามารถในการยิงลูกใต้ห่วงของกลุ่มตัวอย่าง (Pre-test) โดยการยิงลูก
ใต้ห่วงคนละ 10 ลูก และนาสถิติการยิงลูกลงของกลุ่มตัวอย่างมาจัดอันดับมากสุ ดไปหาน้อยสุ ดแบบ
ซิ กแซกเพื่อกาหนดกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ดังนี้
5.1 วัดระยะบริ เวณพื้นที่จากจุดเริ่ มไปถึงจุดทาการยิงลูกใต้ห่วง (เลย์อพั )
5.2 ผูท้ ดสอบอธิ บายชี้แจงการทดสอบ
5.3 ผูเ้ ข้ารับการทดสอบเตรี ยมพร้อมในตาแหน่งจุดเริ่ มต้น
5.4 ผูเ้ ข้ารับการทดสอบเลี้ยงลูกบาสเกตบอลจากจุดเริ่ มต้นไปตามทางลูกศรเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลมาสู่ เขต 3 วินาทีใต้แป้ น หาจังหวะจับลูกบาสเกตบอลสองมือ และก้าวเท้าจังหวะ 1 และ
2 กระโดดปล่ อยลู ก บาสเกตบอลแบบแบบลู ก ตวัดใต้แป้ นหงายมื อด้วยมื อซ้ายไปยิงฝั่ งขวาดันลู ก
บาสเกตบอลขึ้นเพื่อยิงประตูแต่ตอ้ งไม่เคลื่ อนเท้าเกิ น 3 ก้าว (Walking) และเลี้ ยงผิดกติกา (Double
ball) สามารถยิงกระทบแป้ นหรื อไม่ก็ได้
5.5 ผูท้ ดสอบบันทึกข้อมูลการทาลูกลงห่วง
6. ทาการฝึ กซ้อมในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สัปดาห์ละ 4 วัน โดยที่กลุ่มควบคุมทาการ
ฝึ กทักษะพื้นฐานอย่างเดียวในตอนเย็น ส่ วนกลุ่มทดลองทาการฝึ กทักษะพื้นฐานในตอนเย็นร่ วมกับ
การดูคลิปวีดีโอยูทูปในช่วงเวลากลางวัน วันละ 30 นาที แล้วให้กลุ่มทดลองบันทึกสิ่ งที่ได้จากการชม
คลิปวิดีโอในแต่ละครั้งลงในแบบบันทึกพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วง (เลย์อพั ) จากการชมคลิปวีดิโอ
ดังนี้ (ภาคผนวก ช)
สัปดาห์ที่ 1-2 ดูคลิปวิดีโอยูทูปการฝึ กทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ น
หงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย
สัปดาห์ที่ 3-4 ดูคลิปวิดีโอยูทูปการฝึ กทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ น
หงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา
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สัปดาห์ที่ 5-6 ดูคลิปวิดีโอยูทูปการฝึ กทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ น
หงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย
สัปดาห์ที่ 7-8 ดูคลิปวิดีโอยูทูปการฝึ กทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ น
หงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา
7. เชิ ญอาจารย์ผฝู ้ ึ กสอนกีฬาบาสเกตบอล 2 ท่านภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มาร่ วมในการสังเกตการณ์ บันทึกข้อมูลนักกีฬา การทาแต้มคะแนนในการยิงประตูจากทักษะการยิง
ลูกใต้ห่วงทั้ง 2 ทักษะ และบันทึกคะแนนจังหวะการยิงประตูแบบการยิงลูกใต้ห่วง
8. ท าการทดสอบความสามารถในการยิงลู ก ใต้ห่ วง (Post-test) ของกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม
ทดลอง หลังสิ้ นสุ ดการฝึ ก 4 สัปดาห์และ 8 สัปดาห์ โดยการทดสอบความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วง
และจังหวะการเข้ายิงประตู บันทึกผล ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล สรุ ปและอภิปรายผล
กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาดาเนินการดังนี้
1. นับการยิงลูกลงห่ วงกับนักกี ฬาทุกคนทั้งกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง บันทึกผลทดสอบ
ความแม่นยาในการยิงลู กใต้ห่ วงก่ อนการทดลอง (Pre-test) ทั้งภายหลัง 4 สัปดาห์ และภายหลัง 8
สัปดาห์ (ภาคผนวก จ)
2. บันทึกคะแนนที่ได้จากจังหวะการเข้ายิงประตูใต้ห่วงทั้ง 2 ทักษะ (ภาคผนวก ฉ)
3. ทาการเปรี ยบเทียบข้อมูลก่อนและหลังการฝึ ก โดยใช้สถิ ติ t-test ด้วยโปรแกรมวิเคราะห์
สาเร็ จรู ปทางสถิติ
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