บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึงผลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ยทู ูปในการพัฒนาทักษะการยิง
ลูกใต้ห่วงของนักกี ฬาบาสเกตบอลชาย และ เพื่อ เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการทาแต้มคะแนนยิง
ประตูของนักกี ฬาก่อ นและหลังการใช้สื่อ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้
ห่วงของนักกีฬาบาสเกตบอลชาย รุ่ นอายุ 16-18 ปี วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 16 คน ถูกแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่ม ควบคุมและกลุ่ มทดลอง กลุ่มละ 8 คน กลุ่ มตัวอย่างมี อายุระหว่าง 16-18 ปี อายุเฉลี่ยของกลุ่ ม
ควบคุมคือ 16.63 ปี และสาหรับกลุ่มทดลองคือ 17.13 ปี มีประสบการณ์ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
ระหว่าง 3-5 ปี ประสบการณ์ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลโดยเฉลี่ ยของกลุ่มควบคุมคือ 3.63 ปี และ
สาหรับกลุ่มทดลองคือ 4.13 ปี น้ าหนักอยูร่ ะหว่าง 50-98 กิ โลกรัม เฉลี่ยของกลุ่ม ควบคุ มคือ 73.50
กิโลกรัม และสาหรับกลุ่ม ทดลองคือ 71.00 กิโลกรัม ส่ วนสู งอยูร่ ะหว่าง 164-195 เซนติเมตร เฉลี่ ย
ของกลุ่มควบคุมคือ 180.13 เซนติเมตร และกลุ่มทดลองคือ 177.63 เซนติเมตร มีความถนัดมือซ้าย 2
คน ซึ่ งอยูใ่ นกลุ่มควบคุ ม 1 คน และกลุ่ มทดลอง 1 คน ในการเปรี ยบเทียบข้อ มู ล พื้นฐานของกลุ่ ม
ตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า นักกีฬาทั้ง 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันในเรื่ องอายุ ประสบการณ์ในการเล่น
กีฬาบาสเกตบอล น้ าหนัก และส่วนสูง
จากการทดสอบความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วง และการทดสอบจังหวะการเข้ายิงประตู โดย
ทดสอบเพือ่ หาความแตกต่างก่อนและหลังการฝึ กด้วยการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนา
ทักษะการยิงลู กใต้ห่วง มีการวิเคราะห์ขอ้ มู ลที่ได้จากการทดลองด้วยโปรแกรมทางสถิติโปรแกรม
SPSS โดยใช้ค่าเฉลี่ย (xˉ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) นามาทดสอบด้วยสถิติค่า t-test ที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ p < .05 ในการเปรี ยบเทียบก่อนและหลังการฝึ กเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ความแม่นยาในการ
ทาแต้มคะแนนยิงประตูและทักษะการเข้ายิงประตูใต้ห่วง
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สรุปผลการศึกษา
1. การเปรี ยบเทียบข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มก่อนการทดลอง พบว่า นักกีฬา
ทั้ง 2 กลุ่มในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ไม่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่ อง อายุ ประสบการณ์ในการ
เล่นกีฬาบาสเกตบอล น้ าหนัก และส่วนสูง
2. ค่าเฉลี่ยจากการทดสอบค่าความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงและการทดสอบจังหวะการเข้า
ยิงประตูลูกใต้ห่วง ก่อนเริ่ มการทดลอง (Pre-test) ของทั้งกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองในทั้ง 2 ทักษะ
ได้แก่ (1) ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่ งซ้าย และ (2) ทักษะ
การยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือ ด้วยมื อซ้ายไปยิงฝั่งขวา พบว่า ก่ อนการฝึ ก (Pre-test)
เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างในกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองนั้นไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ
3. หลังจากการฝึ กทักษะการยิงลูกใต้ห่วงโดยการสังเกตจากตัวแบบด้วยการใช้สื่อ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ หลังจากการฝึ ก 8 สัปดาห์ ในทั้ง 2 ทักษะ ได้แก่ (1) ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัด
ลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือขวาไปยิงฝั่งซ้าย และ (2) ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงาย
มื อ ด้วยมื อ ซ้ายไปยิงฝั่ งขวา พบว่า กลุ่ มควบคุ ม เมื่ อ เปรี ยบเทียบผลในสัป ดาห์ ที่ 8 กับ ก่ อ นเริ่ ม การ
ทดลอง (Pre-test) มี ค่ าเฉลี่ ยจากการทดสอบค่ าความแม่ น ยาในการยิงลู ก ใต้ห่ วงและการทดสอบ
จังหวะการเข้ายิงประตูลูกใต้ห่วง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ส่วนในกลุ่มทดลอง พบว่า มีค่าเฉลี่ย
จากการทดสอบค่าความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงและการทดสอบจังหวะการเข้ายิงประตูลูกใต้ห่วง
เฉพาะในท่าทักษะที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ p < .01
อภิปรายผล
1. การพั ฒ นาทักษะการยิงลู กใต้ ห่วงของนั กกีฬ าบาสเกตบอลชายจากการใช้ สื่ อเครื อข่ าย
สั งคมออนไลน์
ในการทดลองครั้งนี้ ได้ทาการทดสอบเพือ่ ดูการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ห่วงของนักกีฬา
บาสเกตบอลชายโดยการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในเรื่ องของการเข้ายิงประตูในทักษะการยิงลูก
ใต้ห่วง ซึ่งได้แยกออกเป็ น 2 ทักษะ คือ ทักษะที่ (1) การยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วย
มือขวาไปยิงฝั่งซ้าย และทักษะที่ (2) ทักษะการยิงลูกใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้าย
ไปยิงฝั่งขวา ก่ อนเริ่ ม การทดลอง (Pre-test) และหลังการฝึ ก 8 สัปดาห์ในกลุ่มทดลอง ผลปรากฏว่า
หลังจากใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนาทักษะ 8 สัปดาห์น้ นั ค่าความแม่นยาในการยิงลูก
ใต้ห่วงในทักษะที่ 1 ทักษะการยิงลู กใต้ห่วงแบบตวัดลู กใต้แป้ นหงายมื อด้วยมือ ขวาไปยิงฝั่งซ้าย มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p = .002) ส่ วนในทักษะที่ 2 ทักษะการยิงลูก
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ใต้ห่วงแบบตวัดลูกใต้แป้ นหงายมือด้วยมือซ้ายไปยิงฝั่งขวา ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (p = .29)
ซึ่ งสามารถอธิ บ ายเพิ่ม เติม ได้ว่า จากผลการทดลองที่ นักกี ฬาไม่ สามารถพัฒ นาทัก ษะที่ 2 ได้น้ ัน
เนื่องมาจากนักกีฬาในการทดลองครั้งนี้ท้ งั กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมมีความถนัดด้านขวามากกว่า
ด้านซ้าย และทักษะที่ให้ฝึกซ้อมเป็ นทักษะที่เพิ่มความยากให้กบั การยิงลูกมากขึ้นจนทาให้การยิงลูก
ใต้แป้ นโดยการตวัดด้วยมือขวานั้นมีการพัฒนาในเรื่ องของความแม่นยามากกว่าการใช้มือซ้ายขึ้นมา
ตวัด ลู ก และประกอบกับในด้านของความแม่ นยานั้น ต้อ งมี การฝึ กทักษะบ่ อ ย ๆ เพื่อ ให้เกิ ดความ
ชานาญ ต้องมีการฝึ กฝนที่เป็ นระบบอย่างต่อเนื่ องอีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ การฝึ กปฏิบตั ิที่ฝึกฝน
อย่างเป็ นประจาจนเกิ ดทักษะ ซึ่ งตรงกับแนวคิดเรื่ อ งทักษะทางจิตวิท ยาเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถ
ทางการกี ฬาของ กรมพลศึกษา (2542) ที่กล่าวว่า ทักษะทางกีฬาและการฝึ กฝนร่ างกายนั้น จะต้อ งมี
ระบบการฝึ กฝนที่ได้ทาการวางแผนโดยมีจุดมุ่ งหมายเพื่อ ให้นักกีฬาอยูใ่ นสภาวะสู งสุ ด (Peak) เมื่ อ
การแข่งขันเข้ามาถึง ซึ่ งต้องมีการฝึ กปฏิบตั ิทกั ษะให้ต่อเนื่องและสม่าเสมอ จึงจะทาให้ทกั ษะที่เกิดขึ้น
ได้ผลอย่างสูงสุด
2. การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะการยิงลูกใต้ ห่วงระหว่ างกลุ่มควบคุมกับ
กลุ่มทดลอง
การทดลองโดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาทักษะความแม่นยาและทักษะในการ
ยิงลูกใต้ห่วงโดยการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในการฝึ กฝนพัฒนาทักษะให้เฉพาะในกลุ่มทดลอง
เพือ่ เรี ยนรู ้จากตัวแบบในคลิปวิดีโอจากนักกีฬาบาสเกตบอลมืออาชีพและมีชื่อเสี ยงเป็ นที่ชื่นชอบของ
นักกี ฬาในกลุ่ มทดลองนั้น ผลปรากฏว่าหลังจากการใช้สื่อ เครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ในการพัฒนา
ทักษะ 8 สัปดาห์น้ นั พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงและคะแนนจังหวะ
การเข้ายิงประตูเพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่ งกลับไม่พบความแตกต่างทางสถิติในกลุ่มควบคุม
ที่ทาการฝึ กบาสเกตบอลปกติทวั่ ไปเพียงอย่างเดียว แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์
ส่งผลต่อคะแนนความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงและคะแนนจังหวะการเข้ายิงประตูน้ นั เพิ่มขึ้น ซึ่งผล
คะแนนความแม่นยาในการยิงลูกใต้ห่วงและคะแนนจังหวะการเข้ายิงประตูมีความแตกต่างกันกับกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติในการทดลองครั้งนี้ เพราะการให้กลุ่ม ทดลองดูคลิปวิดีโอจากสื่ อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์น้ นั ทาให้นักกีฬาในกลุ่มทดลองเกิดการเรี ยนรู ้ในทักษะการยิงลูกใต้ห่วงและ
การก้าวเท้าจังหวะการยิงประตูที่ถูกต้อง เกิดการเลียนแบบจากตัวแบบที่แต่ละคนได้ดูและชื่นชอบใน
ตัวนักกี ฬ า ทาให้เมื่ อ มี การทดสอบทัก ษะดังกล่ าวภายหลัง นักกี ฬ าในกลุ่ มทดลองจึงทาได้อ ย่าง
ถู กต้อ ง และมี คะแนนในการยิงลู กใต้ห่วงและคะแนนการก้าวแต่ล ะขั้นได้ดีข้ ึน ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ ปลูกพงษ์ สุ วรรณลิขิต (2556) ที่พบว่า นักเรี ยนที่ได้รับการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในวิชากีฬา
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สากล (กรี ฑา) โดยใช้สื่อประสม มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสู งขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ และจากงานวิจ ัย ของ สิ ป ป์ แสง สุ ข ผล (2555) ที่ ไ ด้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง ผลของการใช้วิดี โ อ
ออนไลน์ช่วยสอนต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 พบว่าภายหลังการ
การศึกษาด้วยวิดีโอออนไลน์ช่วยสอน นักเรี ยนมีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนการศึกษาด้วยวิดีโอออนไลน์
ช่วยสอนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ ซ่ ึงสอดคล้องตามทฤษฏีการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตจากตัวแบบ
ของ Bandura (กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2556) ที่กล่าวว่า บุคลิกภาพของแต่ละ
คนเกิดจากการที่บุคคลมีการเรี ยนรู ้จากตัวแบบ (Model) ในสังคม โดยใช้การสังเกต ซึ่ งเน้นย้าว่าเป็ น
การเลี ยนแบบไม่ ใช่ ลอกแบบ โดยบุคคลจะเก็บตัวแบบในรู ปของรหัสลับไว้ในสมอง ซึ่ งพร้อมจะ
ปรากฏขึ้ น เป็ นแบบอย่า งของบุ ค ลิ ก ภาพ ให้ บุ ค คลเลี ย นแบบได้ต ลอดเวลา ด้วยเหตุ น้ ี จึ ง เชื่ อ ว่า
บุคลิกภาพที่แสดงออกมาในด้านต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการพูดจา การแต่งกาย ท่าทาง กิริยามารยาท หรื อ
พฤติกรรมอื่ น ๆ เป็ นเพราะบุ คคลนั้นมี พ ฤติก รรมเลี ยนแบบที่เก็ บไว้จ ากตัวแบบที่เป็ นสัญ ลักษณ์
(Symbolic Modeling) หมายถึง ตัวแบบที่เสนอผ่านสื่ อ เช่ น วิทยุ โทรทัศน์ การ์ตูน นวนิ ยาย หรื อสื่ อ
ออนไลน์ต่างๆ เป็ นการสังเกตหรื อดูตวั แบบที่เป็ นลักษณะสัญลักษณ์ที่กาหนดขึ้นมา เพื่อให้เกิดการ
เรี ยนรู ้และพัฒนาทักษะกีฬาต่างๆ แต่จะไม่ สามารถสื่ อ สารโต้ตอบระหว่างกันได้ จากการวิจยั ส่ วน
ใหญ่พบว่าการที่นักกีฬาได้เห็นผูอ้ ื่นประสบความสาเร็ จ เช่น จากการดูคลิ ปวีดีโอ อ่านหนังสื อ จะมี
ประโยชน์สาหรับนักกีฬาที่เพิ่งฝึ กหัดทักษะใหม่ๆ หากเป็ นไปได้ช่วงเริ่ มต้นการฝึ กทักษะกีฬาควรมี
การใช้ตวั แบบที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับนักกีฬา เช่น อายุ น้ าหนัก ส่ วนสู ง และระดับความสามารถ ซึ่ ง
จะช่วยเพิ่มระดับความเชื่อมัน่ ว่าตนเองสามารถทาได้มากกว่าการใช้ตวั แบบที่มีลกั ษณะแตกต่างกับตัว
ของนักกีฬามากจนเกินไป นอกจากนั้นแล้วการใช้ตวั ผูฝ้ ึ กสอนเป็ นตัวแบบก็มีส่วนที่สามารถนาไปสู่
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในผูเ้ รี ยนได้ดว้ ยเช่นกัน ซึ่ งส่ งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีผลสัมฤทธิ์ในการทา
แต้มคะแนนจากการยิงประตู และกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการเล่นกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้สื่อ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในระดับมาก
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาในกลุ่ ม ตัว อย่างที่ มี ค วามหลากหลายมากกว่านี้ ยกตัวอย่า งเช่ น กลุ่ ม
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทัว่ ไป
2. ควรให้ความสนใจ และควบคุ ม การฝึ กซ้อ มแก่ นัก กี ฬาในเรื่ อ งของเวลาในการฝึ กซ้อ ม
ความตั้งใจที่จะศึกษาดูคลิปวิดีโอ ตลอดจนเน้นยาให้เห็นถึงความสาคัญกับแบบทดสอบที่ใช้ในการ
วัดผล
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ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ผูส้ นใจในการทาการศึกษาครั้งต่อไปอาจมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มีจานวนมากขึ้น
2. ผูส้ นใจในการทาการศึกษาต่อไปควรทาการศึกษาด้วยการทดลองให้นักกีฬาเรี ยนรู ้จากการ
สังเกตจากตัวแบบในสื่ อ สังคมออนไลน์กับทักษะอื่ นๆ ในกี ฬาบาสเกตบอล เช่น ทักษะการรับ -ส่ ง
บอล ทัก ษะการเลี้ ยงบอล รวมไปถึ ง การศึ ก ษากับ กี ฬ าในประเภทอื่ น ๆ เช่ น ฟุ ต บอล เบสบอล
แฮนด์บอล เป็ นต้น
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