บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษามีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ใน
การพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกี ฬาบาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี และเพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลสั ม ฤทธิ์ ในการท าแต้ม คะแนนการยิงประตูข องนักกี ฬ าก่ อนและหลังการใช้สื่ อเครื อข่ายสั งคม
ออนไลน์ ข องกลุ่ ม ควบคุ ม และกลุ่ ม ทดลองในการพัฒ นาทัก ษะการยิ ง ลู ก ใต้ห่ ว งของนั ก กี ฬ า
บาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยใช้แบบทดสอบทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของกี ฬาบาสเกตบอลที่ผวู ้ ิจยั
สร้ างขึ้ น เพื่ อเป็ นข้อมู ล ประกอบผลการศึ ก ษา ผูศ้ ึ ก ษาได้น าเสนอผลการศึ ก ษาในรู ป แบบตาราง
ประกอบคาบรรยาย ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงค่ าเฉลีย่ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้ อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
(จานวน 16 คน)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน

อายุ (ปี )
ประสบการณ์ (ปี )
นา้ หนัก (กิโลกรัม)
ส่ วนสู ง
(เซนติเมตร)
ความถนัดของมือ
(ซ้ าย/ขวา)
ns = non-significant

โดยรวม

16-18
3-5
50-98
164-195

2/14

กลุ่มควบคุม
(จานวน 8 คน)
xˉ
SD
16.63
1.06
3.63
.74
73.50 17.37
180.13
8.81

1/7

38

กลุ่มทดลอง
(จานวน 8 คน)
xˉ
SD
17.13
.84
4.13
.83
71.00
11.29
177.63
8.03

1/7

t
-1.08ns
-1.32 ns
.32 ns
.49 ns

จากตารางที่ 1 ข้อ มู ล พื้ น ฐานของกลุ่ ม ตัวอย่างนัก กี ฬ าบาสเกตบอลชาย รุ่ น อายุ 16-18 ปี
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จานวน
16 คน ถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 8 คน โดยกลุ่มตัวอย่างมีอายุ
ระหว่าง 16-18 ปี อายุเฉลี่ ย ของกลุ่ ม ควบคุ ม คื อ 16.63 ปี และส าหรั บ กลุ่ ม ทดลองคื อ 17.13 ปี มี
ประสบการณ์ ในการเล่นกี ฬาบาสเกตบอลระหว่าง 3-5 ปี ประสบการณ์ ในการเล่นกี ฬาบาสเกตบอล
โดยเฉลี่ ยของกลุ่มควบคุ มคื อ 3.63 ปี และสาหรับกลุ่มทดลองคื อ 4.13 ปี น้ าหนักอยู่ระหว่าง 50-98
กิโลกรัม เฉลี่ยของกลุ่มควบคุมคือ 73.50 กิโลกรัม และสาหรับกลุ่มทดลองคือ 71.00 กิโลกรัม ส่ วนสู ง
อยูร่ ะหว่าง 164-195 เซนติเมตร เฉลี่ยของกลุ่มควบคุมคือ 180.13 และกลุ่มทดลองคือ 177.63 มีความ
ถนัดมื อซ้าย 2 คน ซึ่ งอยู่ในกลุ่ มควบคุ ม 1 คน และกลุ่ มทดลอง 1 คน จากการใช้ส ถิ ติ Independent
sample t-test ในการเปรี ยบเทียบข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า นักกีฬาทั้ง 2 กลุ่มไม่
มีความแตกต่างกันในเรื่ องอายุ ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล น้ าหนัก และส่ วนสู ง
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบ ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบความแม่ นยาใน
การยิงลูกใต้ ห่วง ก่ อนการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (Pre-test)
ทักษะ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ns = non-significant

ˉx
1.88
2.75

ทักษะที่ 1
SD
t
1.55 -1.03ns
1.83

ทักษะที่ 2
xˉ
SD
t
1.5 1.51 -.68 ns
2.0 1.41

จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบความแม่นยาในการ
ยิงลูกใต้ห่วง ก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง ความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วง 10
ลูก พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบ
ตวัด ลู ก ใต้แ ป้ นหงายมื อ ด้ว ยมื อ ขวาไปยิ ง ฝั่ ง ซ้ า ย ก่ อ นการฝึ กมี ค่ า เฉลี่ ย 1.88 ลู ก ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.55 ลูก ในทักษะที่ 2 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมื อ
ซ้ายไปยิงฝั่ งขวา ก่ อนการฝึ กมี ค่ าเฉลี่ ย 1.5 ลู ก ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.51 ลู ก ส่ วนกลุ่ ม
ทดลองนั้นมีค่าความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้
แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ ย 2.75 ลูก ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.83 ลูก ในทักษะที่ 2 ทักษะการยิงลู กใต้ห่วงแบบตวัดลู กใต้แป้ นหงายมื อด้วยมื อซ้ายไปยิงฝั่ งขวา
ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ย 2.0 ลูก ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.41 ลูก ตามลาดับ ในทักษะที่ 1 ค่า t-test
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เท่ากับ -1.03 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ค่าความแม่นยาไม่มี
ความแตกต่างกันทางสถิติ (p = .32) และในทักษะที่ 2 ค่า t-test เท่ากับ -0.68 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าก่อน
การทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ค่าความแม่นยาไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = .51)
ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบ ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบจังหวะการเข้ า
ยิงลูกใต้ ห่วง ก่ อนการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (Pre-test)
ทักษะ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มทดลอง
ns = non-significant

ทักษะที่ 1
ทักษะที่ 2
xˉ
SD
t
xˉ
SD
t
574.38 114.73 -1.57ns 569.75 128.92 -1.12ns
641.63 38.18
624.63 50.75

จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบจังหวะการเข้ายิงลูก
ใต้ห่วง ก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คะแนนจังหวะการเข้ายิงประตูจากผูฝ้ ึ กซ้อม
3 ท่านๆ ละ 250 คะแนนรวมทั้งสิ้ น 750 คะแนนต่อ 10 ครั้ง พบว่า กลุ่มควบคุ มมีคะแนนจังหวะการ
เข้ายิงประตู ในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย
ก่อนการฝึ กมี ค่าเฉลี่ ย 574.38 คะแนน ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 114.73 คะแนน ในทักษะที่ 2
ทักษะการยิงลู กใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมื อด้วยมื อซ้ายไปยิงฝั่ งขวา ก่ อนการฝึ กมี ค่าเฉลี่ ย
569.75 คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 128.92 คะแนน ส่ วนกลุ่มทดลองนั้นมีคะแนนจังหวะ
การเข้ายิงประตู ในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่ง
ซ้าย ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ย 641.63 คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 38.18 คะแนน ในทักษะที่ 2
ทักษะการยิงลู กใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมื อด้วยมื อซ้ายไปยิงฝั่ งขวา ก่ อนการฝึ กมี ค่าเฉลี่ ย
624.63 คะแนน ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 50.75 คะแนน ตามลาดับ ในทักษะที่ 1 ค่า t-test เท่ากับ
-1.57 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุ มและกลุ่มทดลอง ค่าจังหวะการเข้ายิงลูกใต้
ห่วงไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = .14) และในทักษะที่ 2 ค่า t-test เท่ากับ -1.12 ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าก่อนการทดลองของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ค่าจังหวะการเข้ายิงลูกใต้ห่วงไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ (p =.28) ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 4 แสดงการเปรี ยบเทียบ ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่ อนและหลังการทดสอบความ
แม่ นยาในการยิงลูกใต้ ห่วง 8 สั ปดาห์ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ทักษะ

ทักษะที่ 1
ˉx
SD
t

xˉ

ทักษะที่ 2
SD

t

กลุ่มควบคุม
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ 8 สัปดาห์

1.88
1.88

1.55
1.64

1.00ns

1.50
1.63

1.51
1.41

-.55 ns

2.75
3.88

1.83 -4.97 ** 2.00
2.17
2.63

1.41
2.39

-1.26 ns

กลุ่มทดลอง
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ 8 สัปดาห์
** ความเชื่ อมัน่ ที่ระดับ p < .01
ns = non-significant
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการทดสอบความแม่นยา
ในการยิงลูกใต้ห่วง 8 สัปดาห์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง พบว่า กลุ่มควบคุมมีค่าความแม่นยา
ในการยิงลูกใต้ห่วงในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิง
ฝั่ งซ้าย ก่ อนการฝึ กมี ค่าเฉลี่ ย 1.88 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.55 ลูก หลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ มี
ค่าเฉลี่ย 1.88 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 ลูก ในทักษะที่ 2 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัด
ลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ย 1.50 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
1.51 ลูก หลังการฝึ ก 8 สั ปดาห์ มีค่าเฉลี่ ย 1.63 ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.41 ลู ก และในกลุ่ ม
ทดลอง พบว่า ค่าความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้
แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ย 2.75 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.83
ลูก หลังการฝึ ก 8 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.17 ลูก ในทักษะที่ 2 ทักษะ
การยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ย 2.00 ส่ วน
เบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ ากับ 1.41 ลู ก หลังการฝึ ก 8 สั ป ดาห์ มี ค่ าเฉลี่ ย 2.63 ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.39 ลูก ตามลาดับ ในกลุ่มควบคุมทักษะที่ 1 ค่า t- test เท่ากับ 1.00 ทักษะที่ 2 ค่า t- test เท่ากับ
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-.55 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าก่อนและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ค่าความแม่นยาไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ (p = 1.00) และ (p = .06) ตามลาดับ ในกลุ่มทดลองทักษะที่ 1 ค่า t- test เท่ากับ -4.97 ทักษะที่ 2
ค่ า t- test เท่ ากับ -1.26 ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ว่าก่ อนและหลัง การทดลอง 8 สั ป ดาห์ ค่ าความแม่ น ยาใน
ทักษะที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = .002) และค่าความแม่นยาในทักษะที่ 2 ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p =.25) ตามลาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบ ค่ าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่ อนและหลังการทดสอบจังหวะ
การเข้ ายิงลูกใต้ ห่วง 8 สั ปดาห์ ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
ทักษะ

xˉ

ทักษะที่ 1
SD

t

xˉ

ทักษะที่ 2
SD

t

กลุ่มควบคุม
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ 8 สัปดาห์

574.38 114.73
572.88 122.83

.25ns

569.75 128.92 -1.02ns
574.00 125.37

641.63
656.50

-3.96** 624.63
635.38

กลุ่มทดลอง
ก่อนทดสอบ
หลังทดสอบ 8 สัปดาห์

38.18
38.27

50.75
55.97

-1.88ns

** ความเชื่ อมัน่ ที่ระดับ p < .01
ns = non-significant
จากการเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก่อนและหลังการทดสอบความแม่นยา
ในการยิงลูกใต้ห่วง 8 สัปดาห์ของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง คะแนนจังหวะการเข้ายิงประตูจากผู ้
ฝึ กซ้อม 3 ท่ านๆ ละ 250 คะแนนรวมทั้งสิ้ น 750 คะแนนต่ อ 10 ครั้ ง พบว่า กลุ่ ม ควบคุ ม มี คะแนน
จังหวะการเข้ายิงประตู ในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวา
ไปยิงฝั่งซ้าย ก่อนการฝึ กมีค่าเฉลี่ย 574.38 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 114.73 คะแนน หลังการฝึ ก
8 สัปดาห์ มีค่าเฉลี่ย 572.88 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 122.83 คะแนน ในทักษะที่ 2 ทักษะการยิง
ลูกใต้ห่วงแบบตวัดลู กใต้แป้ นหงายมื อด้วยมื อซ้ายไปยิงฝั่ งขวา ก่ อนการฝึ กมี ค่าเฉลี่ ย 569.75 ส่ วน
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เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กับ 128.92 คะแนน หลังการฝึ ก 8 สั ป ดาห์ มี ค่ าเฉลี่ ย 574.00 ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 125.37 คะแนน และในกลุ่มทดลอง พบว่า คะแนนจังหวะการเข้ายิงประตู ทักษะที่ 1
ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่ งซ้าย ก่อนการฝึ กเป็ น 641.63
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 38.18 คะแนน หลังการฝึ ก 8 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ย 656.50 ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 38.27 คะแนน ในทักษะที่ 2 ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วย
มื อซ้ายไปยิงฝั่ งขวา ค่าเฉลี่ ยของคะแนนจังหวะเข้ายิงประตูก่อนการฝึ กเป็ น 624.63 ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 50.75 คะแนน หลังการฝึ ก 8 สัปดาห์มีค่าเฉลี่ย 635.38 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
55.97 คะแนน ตามลาดับ ในกลุ่ มควบคุ มทักษะที่ 1 ค่า t-test เท่ ากับ .25 ทักษะที่ 2 ค่า t-test เท่ากับ
-1.02 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าก่ อนและหลังการทดลอง 8 สัป ดาห์ จงั หวะการเข้ายิงลู กใต้ห่วงไม่มีค วาม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = .81) และ (p = .34) ตามลาดับ ในกลุ่มทดลองทักษะที่ 1 ค่า
t-test เท่ ากับ -3.96 ทัก ษะที่ 2 ค่า t-test เท่ ากับ -1.88 ซึ่ งแสดงให้เห็ นว่าก่ อนและหลังการทดลอง 8
สัปดาห์จงั หวะการเข้ายิงลูกใต้ห่วงในทักษะที่ 1 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p = .005) และ
จังหวะการเข้ายิงลูกใต้ห่วงในทักษะที่ 2 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = .10) ตามลาดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 5
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