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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงผลการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ยทููปในการพฒันาทกัษะการยงิ
ลูกใตห่้วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย และ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการท าแตม้คะแนนยิง
ประตูของนักกีฬาก่อนและหลงัการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะการยงิลูกใต้
ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่นอาย ุ 16-18 ปี วทิยาลยัเทคโนโลยแีละสหวทิยาการ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (ดอยสะเก็ด) ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 16 คน ถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 8 คน กลุ่มตวัอยา่งมีอายุระหว่าง 16-18 ปี อายเุฉล่ียของกลุ่ม
ควบคุมคือ 16.63 ปี และส าหรับกลุ่มทดลองคือ 17.13 ปี มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ระหว่าง 3-5 ปี ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลโดยเฉล่ียของกลุ่มควบคุมคือ 3.63 ปี และ
ส าหรับกลุ่มทดลองคือ 4.13 ปี น ้ าหนักอยูร่ะหว่าง 50-98 กิโลกรัม เฉล่ียของกลุ่มควบคุมคือ 73.50 
กิโลกรัม และส าหรับกลุ่มทดลองคือ 71.00 กิโลกรัม ส่วนสูงอยูร่ะหว่าง  164-195 เซนติเมตร เฉล่ีย
ของกลุ่มควบคุมคือ 180.13 เซนติเมตร และกลุ่มทดลองคือ 177.63 เซนติเมตร มีความถนัดมือซ้าย 2 
คน ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มควบคุม 1 คน และกลุ่มทดลอง 1 คน ในการเปรียบเทียบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ นกักีฬาทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกนัในเร่ืองอาย ุประสบการณ์ในการเล่น
กีฬาบาสเกตบอล น ้ าหนกั และส่วนสูง 

จากการทดสอบความแม่นย  าในการยงิลูกใตห่้วง และการทดสอบจงัหวะการเขา้ยงิประตู โดย
ทดสอบเพือ่หาความแตกต่างก่อนและหลงัการฝึกดว้ยการใชส่ื้อเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการพฒันา
ทกัษะการยงิลูกใตห่้วง มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ไดจ้ากการทดลองด้วยโปรแกรมทางสถิติโปรแกรม 
SPSS โดยใชค้่าเฉล่ีย (x̄ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) น ามาทดสอบดว้ยสถิติค่า t-test ที่ระดบั
ความเช่ือมัน่ p < .05 ในการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการฝึกเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิความแม่นย  าในการ
ท าแตม้คะแนนยงิประตูและทกัษะการเขา้ยงิประตูใตห่้วง 
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สรุปผลการศึกษา 

1. การเปรียบเทียบขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่มก่อนการทดลอง พบว่า นักกีฬา
ทั้ง 2 กลุ่มในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ือง อาย ุประสบการณ์ในการ
เล่นกีฬาบาสเกตบอล น ้ าหนกั และส่วนสูง 

2. ค่าเฉล่ียจากการทดสอบค่าความแม่นย  าในการยงิลูกใตห่้วงและการทดสอบจงัหวะการเขา้
ยงิประตูลูกใตห่้วง ก่อนเร่ิมการทดลอง (Pre-test) ของทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในทั้ง 2 ทกัษะ
ไดแ้ก่ (1) ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือขวาไปยงิฝ่ังซา้ย และ (2) ทกัษะ
การยิงลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือซ้ายไปยงิฝ่ังขวา พบว่า ก่อนการฝึก (Pre-test) 
เม่ือเปรียบเทียบระหวา่งในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองนั้นไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ  

3. หลังจากการฝึกทกัษะการยงิลูกใตห่้วงโดยการสังเกตจากตวัแบบดว้ยการใชส่ื้อเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ หลงัจากการฝึก 8 สัปดาห์ ในทั้ง 2 ทกัษะ ไดแ้ก่ (1) ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดั
ลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือขวาไปยงิฝ่ังซา้ย และ (2) ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงาย
มือด้วยมือซ้ายไปยิงฝ่ังขวา พบว่า กลุ่มควบคุมเม่ือเปรียบเทียบผลในสัปดาห์ที่ 8 กับก่อนเร่ิมการ
ทดลอง (Pre-test) มีค่าเฉล่ียจากการทดสอบค่าความแม่นย  าในการยิงลูกใตห่้วงและการทดสอบ
จงัหวะการเขา้ยงิประตูลูกใตห่้วง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ส่วนในกลุ่มทดลอง พบวา่ มีค่าเฉล่ีย
จากการทดสอบค่าความแม่นย  าในการยงิลูกใตห่้วงและการทดสอบจงัหวะการเขา้ยงิประตูลูกใตห่้วง
เฉพาะในท่าทกัษะที่ 1  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ p < .01  

อภิปรายผล 

1. การพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชายจากการใช้ส่ือเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 

ในการทดลองคร้ังน้ี ไดท้  าการทดสอบเพือ่ดูการพฒันาทกัษะการยงิลูกใตห่้วงของนกักีฬา 
บาสเกตบอลชายโดยการใชส่ื้อเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในเร่ืองของการเขา้ยงิประตูในทกัษะการยงิลูก
ใตห่้วง ซ่ึงไดแ้ยกออกเป็น 2 ทกัษะ คือ ทกัษะที่ (1) การยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ย
มือขวาไปยงิฝ่ังซ้าย และทกัษะที่ (2) ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือซ้าย
ไปยงิฝ่ังขวา ก่อนเร่ิมการทดลอง (Pre-test) และหลังการฝึก 8 สัปดาห์ในกลุ่มทดลอง ผลปรากฏว่า
หลงัจากใชส่ื้อเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการพฒันาทกัษะ 8 สปัดาห์นั้น ค่าความแม่นย  าในการยงิลูก
ใตห่้วงในทกัษะที่ 1 ทกัษะการยงิลูกใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือขวาไปยิงฝ่ังซ้าย มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (p = .002) ส่วนในทกัษะที่ 2 ทกัษะการยงิลูก



 
 

46 
 

ใตห่้วงแบบตวดัลูกใตแ้ป้นหงายมือดว้ยมือซ้ายไปยงิฝ่ังขวา ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ (p = .29) 
ซ่ึงสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า จากผลการทดลองที่นักกีฬาไม่สามารถพฒันาทกัษะที่ 2 ได้นั้ น 
เน่ืองมาจากนักกีฬาในการทดลองคร้ังน้ีทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความถนัดดา้นขวามากกว่า
ดา้นซา้ย และทกัษะที่ให้ฝึกซอ้มเป็นทกัษะที่เพิ่มความยากให้กบัการยงิลูกมากขึ้นจนท าให้การยงิลูก
ใตแ้ป้นโดยการตวดัดว้ยมือขวานั้นมีการพฒันาในเร่ืองของความแม่นย  ามากกวา่การใชมื้อซ้ายขึ้นมา
ตวดัลูก และประกอบกับในด้านของความแม่นย  านั้นตอ้งมีการฝึกทักษะบ่อย ๆ เพื่อให้เกิดความ
ช านาญ ตอ้งมีการฝึกฝนที่เป็นระบบอยา่งต่อเน่ืองอีกทั้งยงัตอ้งมีประสบการณ์การฝึกปฏิบตัิที่ฝึกฝน
อยา่งเป็นประจ าจนเกิดทกัษะ ซ่ึงตรงกับแนวคิดเร่ืองทกัษะทางจิตวิทยาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการกีฬาของ กรมพลศึกษา (2542) ที่กล่าวว่า ทกัษะทางกีฬาและการฝึกฝนร่างกายนั้น จะตอ้งมี
ระบบการฝึกฝนที่ไดท้  าการวางแผนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักกีฬาอยูใ่นสภาวะสูงสุด (Peak) เม่ือ
การแข่งขนัเขา้มาถึง ซ่ึงตอ้งมีการฝึกปฏิบติัทกัษะใหต่้อเน่ืองและสม ่าเสมอ จึงจะท าใหท้กัษะที่เกิดขึ้น
ไดผ้ลอยา่งสูงสุด 

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วงระหว่างกลุ่มควบคุมกับ 
กลุ่มทดลอง 

การทดลองโดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการพฒันาทกัษะความแม่นย  าและทกัษะในการ 
ยงิลูกใตห่้วงโดยการใชส่ื้อเครือข่ายสงัคมออนไลน์ในการฝึกฝนพฒันาทกัษะใหเ้ฉพาะในกลุ่มทดลอง
เพือ่เรียนรู้จากตวัแบบในคลิปวดีิโอจากนักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพและมีช่ือเสียงเป็นที่ช่ืนชอบของ
นักกีฬาในกลุ่มทดลองนั้น ผลปรากฏว่าหลังจากการใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการพฒันา
ทกัษะ 8 สปัดาห์นั้น พบวา่ กลุ่มทดลองมีคะแนนความแม่นย  าในการยงิลูกใตห่้วงและคะแนนจงัหวะ
การเขา้ยงิประตูเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงกลบัไม่พบความแตกต่างทางสถิติในกลุ่มควบคุม
ที่ท  าการฝึกบาสเกตบอลปกติทัว่ไปเพียงอยา่งเดียว แสดงให้เห็นว่าการใชส่ื้อเครือข่ายสังคมออนไลน์
ส่งผลต่อคะแนนความแม่นย  าในการยงิลูกใตห่้วงและคะแนนจงัหวะการเขา้ยงิประตูนั้นเพิ่มขึ้น ซ่ึงผล
คะแนนความแม่นย  าในการยงิลูกใตห่้วงและคะแนนจงัหวะการเขา้ยงิประตูมีความแตกต่างกนักบักลุ่ม
ควบคุมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติในการทดลองคร้ังน้ี  เพราะการให้กลุ่มทดลองดูคลิปวิดีโอจากส่ือ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์นั้นท าใหน้ักกีฬาในกลุ่มทดลองเกิดการเรียนรู้ในทกัษะการยงิลูกใตห่้วงและ
การกา้วเทา้จงัหวะการยงิประตูที่ถูกตอ้ง เกิดการเลียนแบบจากตวัแบบที่แต่ละคนไดดู้และช่ืนชอบใน
ตวันักกีฬา ท าให้เม่ือมีการทดสอบทกัษะดังกล่าวภายหลัง  นักกีฬาในกลุ่มทดลองจึงท าได้อย่าง
ถูกตอ้ง และมีคะแนนในการยิงลูกใตห่้วงและคะแนนการก้าวแต่ละขั้นได้ดีขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปลูกพงษ ์ สุวรรณลิขิต (2556) ที่พบวา่ นักเรียนที่ไดรั้บการพฒันาการเรียนรู้ในวชิากีฬา
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สากล (กรีฑา) โดยใชส่ื้อประสม มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ และจากงานวิจัยของ สิปป์แสง สุขผล (2555) ที่ได้ท  าการศึกษาเร่ือง ผลของการใช้วิดีโอ
ออนไลน์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่าภายหลงัการ
การศึกษาดว้ยวดีิโอออนไลน์ช่วยสอน นกัเรียนมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนการศึกษาดว้ยวิดีโอออนไลน์
ช่วยสอนอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ ทั้งน้ีซ่ึงสอดคลอ้งตามทฤษฏีการเรียนรู้โดยการสงัเกตจากตวัแบบ
ของ Bandura (กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพของแต่ละ
คนเกิดจากการที่บุคคลมีการเรียนรู้จากตวัแบบ (Model) ในสังคม โดยใชก้ารสังเกต ซ่ึงเน้นย  ้าว่าเป็น
การเลียนแบบไม่ใช่ลอกแบบ โดยบุคคลจะเก็บตวัแบบในรูปของรหัสลบัไวใ้นสมอง ซ่ึงพร้อมจะ
ปรากฏขึ้ นเป็นแบบอย่างของบุคลิกภาพ ให้บุคคลเลียนแบบได้ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ีจึงเช่ือว่า
บุคลิกภาพที่แสดงออกมาในดา้นต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการพดูจา การแต่งกาย ท่าทาง กิริยามารยาท หรือ
พฤติกรรมอ่ืนๆ เป็นเพราะบุคคลนั้ นมีพฤติกรรมเลียนแบบที่เก็บไวจ้ากตวัแบบที่เป็นสัญลักษณ์ 
(Symbolic Modeling) หมายถึง ตวัแบบที่เสนอผ่านส่ือ เช่น วิทย ุโทรทศัน์ การ์ตูน นวนิยาย หรือส่ือ
ออนไลน์ต่างๆ เป็นการสังเกตหรือดูตวัแบบที่เป็นลกัษณะสัญลกัษณ์ที่ก  าหนดขึ้นมา เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และพฒันาทกัษะกีฬาต่างๆ แต่จะไม่สามารถส่ือสารโตต้อบระหว่างกันได้ จากการวิจยัส่วน
ใหญ่พบวา่การที่นักกีฬาไดเ้ห็นผูอ่ื้นประสบความส าเร็จ เช่น จากการดูคลิปวีดีโอ อ่านหนังสือ จะมี
ประโยชน์ส าหรับนักกีฬาที่เพิ่งฝึกหัดทกัษะใหม่ๆ หากเป็นไปไดช่้วงเร่ิมตน้การฝึกทกัษะกีฬาควรมี
การใชต้วัแบบที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกบันักกีฬา เช่น อาย ุน ้ าหนกั ส่วนสูง และระดบัความสามารถ ซ่ึง
จะช่วยเพิ่มระดบัความเช่ือมัน่วา่ตนเองสามารถท าไดม้ากกวา่การใชต้วัแบบที่มีลกัษณะแตกต่างกบัตวั
ของนักกีฬามากจนเกินไป นอกจากนั้นแลว้การใชต้วัผูฝึ้กสอนเป็นตวัแบบก็มีส่วนที่สามารถน าไปสู่
การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในผูเ้รียนไดด้ว้ยเช่นกนั  ซ่ึงส่งผลให้กลุ่มตวัอยา่งมีผลสัมฤทธ์ิในการท า
แตม้คะแนนจากการยงิประตู และกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อการเล่นกีฬาบาสเกตบอลโดยใชส่ื้อ
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ในระดบัมาก 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 

1. ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ มีความหลากหลายมากกว่าน้ี ยกตัวอย่างเช่น กลุ่ม
นกัศึกษาในระดบัอุดมศึกษา และระดบัประชาชนทัว่ไป 

2. ควรให้ความสนใจ และควบคุมการฝึกซ้อมแก่นักกีฬาในเร่ืองของเวลาในการฝึกซ้อม 
ความตั้งใจที่จะศึกษาดูคลิปวิดีโอ ตลอดจนเน้นย  าให้เห็นถึงความส าคญักบัแบบทดสอบที่ใชใ้นการ
วดัผล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ผูส้นใจในการท าการศึกษาคร้ังต่อไปอาจมีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งใหมี้จ านวนมากขึ้น 
2. ผูส้นใจในการท าการศึกษาต่อไปควรท าการศึกษาดว้ยการทดลองใหน้ักกีฬาเรียนรู้จากการ

สังเกตจากตวัแบบในส่ือสังคมออนไลน์กับทกัษะอ่ืนๆ ในกีฬาบาสเกตบอล เช่น ทกัษะการรับ-ส่ง
บอล ทักษะการเล้ียงบอล รวมไปถึงการศึกษากับกีฬาในประเภทอ่ืนๆ เช่น ฟุตบอล เบสบอล 
แฮนดบ์อล เป็นตน้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


