บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการดําเนินการทดสอบ
1. ศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของในการทําวิจัยเรื่องการฝกพลัยโอเมตริก
2. สรางโปรแกรมที่ใชฝกพลัยโอเมตริกเพื่อใชในการทําการศึกษาวิจยั
3. หากลุมตัวอยางซึง่ เปนนักกีฬาเรือ 5 ฝพายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันการ
พละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหมอายุระหวาง 19 – 25 ป จํานวน 10 คน
มาทําการฝกซอมตามโปรแกรมที่วางไว
4. แบงกลุมออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 5 คน โดยใหกลุมทีฝ่ กตามโปรแกรมปกติอยางเดียวเปน
กลุมควบคุม สวนกลุม ทดลองใหทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ ทําการ
ฝกในวันจันทร – เสาร ตั้งแตเวลา 17.00 - 18.00 น. ซึ่งรายละเอียดอยูในโปรแกรมการฝกปกติ
ตารางที่ 2 ตารางการฝกซอม
วัน
วันจันทร
วัน
วันพุธ
วัน
วันศุกร
วันเสาร
อาทิตย
อังคาร
พฤหัสบดี
กลุม Plyometric Program Plyometric Program Plyometric Program Rest
Training + day
Training + day
ตัวอยาง Training + day
Program
Program
Program
day
day
day
กลุม Program Program Program Program Program Program Rest
day
day
day
day
day
ควบคุม day
*ทั้งสองกลุมจะหยุดพักในวันอาทิตย โดยไมประกอบกิจกรรมใดๆ เลย
5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธกี ารฝกซอมตามโปรแกรมที่วางไวใหกับกลุม ควบคุม
และกลุมทดลอง ทาที่ใชในการฝกพลัยโอเมตริก (Plyometric) chest pass, overhead pass,
side throw, vertical scoop tosses forward & backward, tennis Serve Tosses, Depth
Push-Up
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6. ทําการทดสอบกําลัง เวลาปฏิกิริยาตอบสนองและกําลังกอนและหลังการฝกในสัปดาห
ที่ 8 โดยใช Choice Reaction Time และ Arm Ergometer ซึ่งรายละเอียดอยูในเครือ่ งมือที่ใชใน
การวิจยั
8. วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรม SPSS version 13.0
อุปกรณทใี่ ชในการศึกษา
1. โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก
2. โปรแกรมการฝกประจําวัน
3. อุปกรณที่ใชในการฝกพลัยโอเมตริก คือ ลูกเมดิซิลบอล น้าํ หนัก 4-5 กิโลกรัม
4. เรือ 5 ฝพาย , ใบพาย
5. จักยานวัดงานที่ใชแขนปน Arm ergometer
6. เครื่องมือวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Whole Body Reaction Time Type II)
วิธีการทดสอบ
1 กําลัง (power output) ทําการทดสอบโดยใชแขนปนจักรยานวัดงาน (Arm
ergometer) ควบคุมจํานวนรอบใหอยูท ี่ 100 รอบตอนาที ที่แรงตาน 400 วัตต ปนใหนานที่สดุ
เทาที่จะทําได การทดสอบจะสิ้นสุดลงเมือ่ ผูทําการทดสอบมีความเร็วรอบในการปนนอยกวา 75
รอบตอนาที บันทึกระยะเวลาที่ปน จักรยานได
2 เวลาปฏิกิรยิ าตอบสนอง ทําการทดสอบโดยใช Chioce reaction time
2.1ใหผูเขารับการทดสอบนัง่ พัก 5-10 นาที จากนัน้ เตรียมพรอมเพื่อกดปุม (Response
Key)
2.2 เมื่อไดยินคําวา "พรอม" ใหมองไปที่กลองแสดงสัญญาณ ซึ่งเปนสัญญาณแสงสีแดง
2.3เมื่อผูทดสอบกดปุมหนวยเลือกสัญญาณ (เพียง 1 ทิศทางจาก 3 ทิศทาง)เพื่อใหแสดง
สัญญาณตามที่กําหนดไว เวลาก็จะเริ่มทํางานทันที
2.4เมื่อผูเขารับการทดสอบเห็นสัญญาณแสง ที่ปรากฏขึ้น ใหรีบกด(Response Key)
ทันที ซึง่ เวลาจะหยุดทํางาน
2.5ผูทดสอบอานและบันทึกคาของเวลาที่ไดจากการทดสอบหนวยเปนวินาที
และมี
ทศนิยม 3 ตําแหนง
2.6ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติคนละ 10 ครั้ง นําเวลาที่ไดจากการทดสอบ 6 ใน 10 ครั้ง
โดยตัดเวลาทีด่ ีที่สุด 2 ครั้งและต่ําที่สดุ 2 ครั้งออก จากนั้นนําคาที่ไดมาวิเคราะหขอ มูลทางสถิติ
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การวิเคราะหขอมูล
1.หาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง และกําลัง ของ
กลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
2.เปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power output) ของ
กลุมควบคุมระหวางกอนและหลังการฝกเปนเวลา 8 สัปดาหโดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks
Test
3.เปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power output) ของ
กลุมทดลองระหวางกอนและหลังการฝกเปนเวลา 8 สัปดาหโดยใชสถิติ Wilcoxon Signed Ranks
Test
4.เปรียบเทียบผลตางของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power
output)
ภายหลังการฝก 8 สัปดาหระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติ Mann
Whitney-U Test
แผนการดําเนินการ
กิจกรรม
1.ศึกษาแนวทฤษฎีและสํารวจขอมูล
เอกสาร
งานวิจยั ที่เกี่ยวของ
2.เขียนโครงรางการวิจยั ละแกไข
3.ดําเนินการเก็บขอมูล
4.วิเคราะหขอมูล
5.เขียนรายงานการวิจัย
6.แกไขและจัดพิมพ
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