
 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
วิธีการดําเนนิการทดสอบ 
 1. ศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของในการทําวิจัยเร่ืองการฝกพลัยโอเมตริก  

 2. สรางโปรแกรมที่ใชฝกพลัยโอเมตริกเพื่อใชในการทาํการศึกษาวิจยั 

3. หากลุมตัวอยางซ่ึงเปนนกักีฬาเรือ  5  ฝพายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันการ

พละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหมอายุระหวาง  19 – 25  ป  จํานวน 10  คน 

มาทาํการฝกซอมตามโปรแกรมที่วางไว 

 4. แบงกลุมออกเปน 2 กลุมๆ ละ 5 คน โดยใหกลุมทีฝ่กตามโปรแกรมปกติอยางเดียวเปน

กลุมควบคุม สวนกลุมทดลองใหทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ ทาํการ

ฝกในวนัจันทร – เสาร  ต้ังแตเวลา  17.00 - 18.00 น.  ซึ่งรายละเอียดอยูในโปรแกรมการฝกปกติ 

 

ตารางที่ 2  ตารางการฝกซอม 

 วันจันทร วัน

อังคาร 

วันพุธ วัน

พฤหัสบดี 

วันศุกร วันเสาร วัน
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*ทั้งสองกลุมจะหยุดพักในวนัอาทิตย  โดยไมประกอบกิจกรรมใดๆ เลย 

5.ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธกีารฝกซอมตามโปรแกรมที่วางไวใหกับกลุมควบคุม 

 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. ทาํการทดสอบกําลัง เวลาปฏิกิริยาตอบสนองและกําลังกอนและหลังการฝกในสัปดาห

ที่ 8 โดยใช Choice Reaction Time และ Arm Ergometer ซึ่งรายละเอียดอยูในเคร่ืองมือที่ใชใน

การวิจยั 

8. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS version 13.0 
 
อุปกรณทีใ่ชในการศึกษา  
1. โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก 

2. โปรแกรมการฝกประจําวนั 

3. อุปกรณที่ใชในการฝกพลัยโอเมตริก  คือ  ลูกเมดิซิลบอล  น้าํหนกั 4-5 กิโลกรัม 

4. เรือ 5 ฝพาย , ใบพาย   

5.  จกัยานวัดงานที่ใชแขนปน Arm ergometer 

6. เคร่ืองมือวดัเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (Whole Body Reaction Time Type II) 
 
วิธีการทดสอบ  

1 กําลัง (power output) ทําการทดสอบโดยใชแขนปนจักรยานวัดงาน (Arm 

ergometer) ควบคุมจํานวนรอบใหอยูที ่ 100 รอบตอนาที ที่แรงตาน 400 วัตต ปนใหนานที่สุด

เทาที่จะทําได การทดสอบจะส้ินสุดลงเมือ่ผูทําการทดสอบมีความเร็วรอบในการปนนอยกวา 75 

รอบตอนาท ีบันทกึระยะเวลาท่ีปนจักรยานได 

2 เวลาปฏกิิรยิาตอบสนอง ทาํการทดสอบโดยใช Chioce reaction time 

2.1ใหผูเขารับการทดสอบนัง่พัก 5-10 นาท ี จากนัน้เตรียมพรอมเพื่อกดปุม (Response 

Key)  

2.2 เมื่อไดยินคําวา "พรอม" ใหมองไปที่กลองแสดงสัญญาณ ซึ่งเปนสัญญาณแสงสีแดง 

2.3เมื่อผูทดสอบกดปุมหนวยเลือกสัญญาณ  (เพยีง 1 ทศิทางจาก 3 ทศิทาง)เพื่อใหแสดง

สัญญาณตามที่กําหนดไว เวลาก็จะเร่ิมทาํงานทนัท ี 

2.4เมื่อผูเขารับการทดสอบเห็นสัญญาณแสง ที่ปรากฏข้ึน ใหรีบกด(Response Key) 

ทันที ซึง่เวลาจะหยุดทํางาน  

2.5ผูทดสอบอานและบันทกึคาของเวลาที่ไดจากการทดสอบหนวยเปนวนิาท ี และมี

ทศนิยม 3 ตําแหนง  

2.6ใหผูเขารับการทดสอบปฏิบัติคนละ 10 คร้ัง นําเวลาท่ีไดจากการทดสอบ 6 ใน 10 คร้ัง 

โดยตัดเวลาทีดี่ที่สุด 2 คร้ังและตํ่าที่สุด 2 คร้ังออก จากนั้นนําคาที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1.หาคาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง และกําลัง ของ

กลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

 2.เปรียบเทยีบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power output)  ของ

กลุมควบคุมระหวางกอนและหลังการฝกเปนเวลา 8 สัปดาหโดยใชสถติิ Wilcoxon Signed Ranks 

Test 

 3.เปรียบเทยีบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power output)  ของ

กลุมทดลองระหวางกอนและหลังการฝกเปนเวลา 8 สัปดาหโดยใชสถติิ Wilcoxon Signed Ranks 

Test 

  4.เปรียบเทยีบผลตางของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง (reaction time) และกําลัง (power 

output)   ภายหลังการฝก 8 สัปดาหระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองโดยใชสถิติ Mann 

Whitney-U Test 

  
แผนการดําเนินการ 
 

ป พ.ศ. 2550 
กิจกรรม 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1.ศึกษาแนวทฤษฎีและสํารวจขอมูล

เอกสาร 

งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

2.เขียนโครงรางการวิจยัละแกไข 

3.ดําเนนิการเก็บขอมูล 

4.วิเคราะหขอมูล 

5.เขียนรายงานการวิจัย 

6.แกไขและจัดพิมพ 

 

      

 
 

 

 


