
บทที่ 3  
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เปนการศกึษาผลการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ   
ในนกักฬีาเรือ 5 ฝพาย เพื่อพฒันาระบบพลงัอนากาศนยิม และความเรว็ในการพายเรือ 5 ฝพาย 
กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยาง คือ นักกฬีาเรอืพายชาย มหาวิทยาลัยเชียงใหมและสถาบันการพลศึกษาวิทยา
เขตเชียงใหม  อายุ 20 - 24 ป จํานวน 10 คน แบงออกเปน 2 กลุมๆ ละ 5 คน คือ 
 1. กลุมควบคมุ คือ กลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดยีว จํานวน 5 คน 
 2. กลุมตัวทดลอง คือ กลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ  
จํานวน 5 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 - โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก 
 - โปรแกรมการฝกซอมประจําวัน 
 - อุปกรณทีใ่ชในการฝกพลัยโอเมตริก คือ ลูกเมดิซินบอล น้ําหนัก 4-5 กิโลกรัม 
 - เครื่องมือที่ใชในการทดสอบการวิจยั คอื Bicycle ergometer รุน Monark 864   
 - อุปกรณที่ใชในการฝกซอม และทดสอบความเร็วในการพายเรือ คือ เรือ 5 ฝพาย, ใบพาย, 
นาฬิกาจับเวลา, เทปวัดระยะทาง, ธงกําหนดระยะ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.ศึกษาคนควาขอมูลและเอกสารที่เกี่ยวของในการทําวจิัยเร่ืองการฝกพลัยโอเมตริก 
(Plyometric)   
 2. สรางโปรแกรมที่ใชการฝกพลัยโอเมตรกิ (Plyometric) เพื่อใชในการทําการศึกษาวิจัย 
 3. หากลุมตวัอยางจาํนวน 10 คน มาทําการฝกซอม ตามโปรแกรมที่วางไวเพื่อใหไดมาซึ่ง
ขอมูลในการวจิัยคร้ังนี ้
 4. แบงกลุมออกเปน 2 กลุม โดยจับฉลาก กลุมละ 5 คน 
 -  กลุมควบคุม คือ กลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดยีว จํานวน 5 คน ทําการฝกในวนั
จันทร – วันเสาร ตั้งแตเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ซ่ึงรายละเอียดอยูในโปรแกรมการฝกตามปกต ิ
 -  กลุมทดลอง คือ กลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ จํานวน 5 คน 
ทําการฝกตามโปรแกรมปกติ ในวนัจนัทร – วันเสาร และทําการฝกพลัยโอเมตริก ในวันจนัทร  
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วันพุธ  และวนัศุกร  ตั้งแตเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. ทาที่ใชในการฝกพลัยโอเมตริก (Plyometric)  
เปนทาที่มีการพัฒนาระบบพลังอนากาศนิยมและความเรว็ในการพายเรือมีความคลายคลึงกับการ
พายเรือ 5 ฝพาย ประกอบดวย 6 ทา คือ Chest Pass, Overhead Pass, Side Throw, Vertical Scoop 
Tosses Forward, Tennis Serve Tosses, Depth Push-Up  ซ่ึงรายละเอียดของ จํานวนครั้ง จํานวนเซต 
และระยะเวลาในการพกั ในแตละสัปดาหอยูในโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก 
 - ทั้งสองกลุมจะหยุดพักในวันอาทิตย โดยไมประกอบกิจกรรมใดๆ  
 
ตารางที่ 1 ตารางการฝกซอม 
 วันจันทร วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร วันเสาร วันอาทิตย 
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 5. ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกีย่วกับวิธีการฝกซอมตามโปรแกรมที่วางไว และขอตกลง
ตางๆ กับกลุมที่ 1 กลุมควบคุม ที่ฝกซอมตามโปรแกรมปกติ และกลุมที่ 2 กลุมทดลอง ที่ฝกพลัยโอ
เมตริก (Plyometric) รวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ  
 6. ทําการทดสอบ Pre- test ของนักกฬีาเรือ 5 ฝพาย ทั้ง 2 กลุมโดยทําการประเมินคาความจุ
พลังอนากาศนิยม โดยใช Modified Wingate test และ ประเมินความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย 
ระยะ 100 เมตร และประเมินความเร็วในการพายเรือ 1 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตร 
 6.1 วิธีการทดสอบ Modified Wingate test (Inbar et al, 1996) 
 6.1.1 ผูถูกทดสอบกรอบแบบสอบถาม วัดสวนสูง และชัง่น้ําหนกั 
 6.1.2 นั่งพักเปนเวลา 10 นาที 
 6.1.3 ใหผูทดสอบทําการยืดกลามเนื้อดวยตนเอง (self-stretching) ใชเวลาประมาณ 3-5 
นาที  
 6.1.4 การหาคา anaerobic capacity โดย Modified Wingate test โดยใชคอมพิวเตอร 
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  6.1.4.1 Calibrate เครื่อง Modified Wingate test   
  6.1.4.2 วัดระดบัอานใหเหมาะสม โดยยนืขางจักรยาน ปรับความสูงของอานใหอยู
ในระดบัเดยีวกันกับ Anterior Superior Iliac Spine (ASIS) 
  6.1.4.3 เลือกน้ําหนักถวงแตละบุคคลโดยใช 0.045 x น้ําหนักตวัของแตละบุคคล 
หนวยเปนกิโลกรัม (Kg) สวนน้ําหนักถวงหนวยเปนกิโลปอนด (Kp)  
  6.1.4.4 ปนดวยความเรว็ปกติ ประมาณ 1 นาทีเพื่อเปนการอบอุนรางกายและสราง
ความคุนเคยกบัจักรยานทีใ่ชทดสอบ 
  6.1.4.5 หลังจากปนครบ 1 นาที ใหผูถูกทดสอบปนเพิ่มความเร็วข้ึนมาเปน 90 
รอบ ตอนาที เพื่อเพิ่มแรงสงในการปนระหวางการทดสอบ 
  6.1.4.6 เมื่อปนถึง 90 รอบ ตอนาที บอก “เร่ิม” ใหผูถูกทดสอบปนเพิม่ความเร็ว
เต็มที่ เปนเวลา 30 วินาที เครื่องคอมพิวเตอรจะเพิ่มน้ําหนักถวงขึ้นในอัตรา 4.41 J.rev-1 .Kg-1 และ
บันทึกรอบทุกๆ 5 วินาที พรอมแสดงกราฟ บริเวณหนาจอ Monitor  
  6.1.4.7 เมื่อปนครบ 30 วินาที ใหปนชาๆตออีก 2-3 นาที 
6.2 วิธีการทดสอบ ความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะ 100 เมตร โดยการพาย 5 ฝพาย 
 6.2.1 ใหผูทดสอบทําการยืดกลามเนื้อดวยตนเอง (self-stretching) ใชเวลาประมาณ 3-5 
นาที  
 6.2.3 ใหผูถูกทดสอบพายเรอื 5 นาที เพื่อเปนการอบอุนรางกาย 
 6.2.4 เมื่ออบอุนรางกายเสร็จ ใหผูถูกทดสอบนําเรือเขาที่ปลอยเรือ จากนั้นผูปลอยตัวให
สัญญาณการปลอยตัวโดยบอกวา “เรือพรอม ลงพาย เร่ิม” จับเวลาในการพาย โดยผูถูกทดสอบพาย
เต็มที่ระยะ 100 เมตร 
 6.2.5 หลังการทดสอบเสร็จใหผูถูกทดสอบพายเรือชาๆตออีก 2-3 นาที 
6.3 วิธีการทดสอบ ความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะ 50 เมตร โดยการพาย 1 ฝพาย 
 6.3.1 ใหผูทดสอบทําการยืดกลามเนื้อดวยตนเอง (self-stretching) ใชเวลาประมาณ 3-5 
นาที  
 6.3.3 ใหผูถูกทดสอบพายเรอื 3 นาที เพื่อเปนการอบอุนรางกาย 
 6.3.4 เมื่ออบอุนรางกายเสร็จ ใหผูถูกทดสอบนําเรือเขาที่ปลอยเรือ จากนั้นผูปลอยตัวให
สัญญาณการปลอยตัวโดยบอกวา “เรือพรอม ลงพาย เร่ิม” จับเวลาในการพาย โดยผูถูกทดสอบพาย
เต็มที่ระยะ 100 เมตร 
 6.3.5 หลังการทดสอบเสร็จใหผูถูกทดสอบพายเรือชา ๆ ตออีก 2-3 นาที 
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 7. ทําการทดสอบ Post- test ของนักกฬีาเรอื 5 ฝพาย ทั้ง 2 กลุมโดยทําการประเมินคาความ
จุพลังอนากาศนิยม โดยใช Modified Wingate test และ ประเมินความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย 
ระยะ 100 เมตร ทําการทดสอบเหมือนขอ 6. 1 - 6.3  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้โดยใชโปรแกรม SPSS for windows version 13  
โดยนําคาความจุพลังอนากาศนิยมและความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตรโดยการ
พาย 5 ฝพาย และ การพาย 1 ฝพาย กอนการฝกและหลังการฝกมาวิเคราะหหาคาความแตกตางโดย
ใชสถิติแบบ Nonparametric Wilcoxon Sign Rank Test จากนัน้ทําการเปรียบเทยีบความแตกตาง
ของคาความจพุลังอนากาศนิยมและความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพาย ระยะทาง 100 เมตร โดยการ
พาย 5 ฝพาย และ การพาย 1 ฝพาย ระหวางกลุมนกักีฬาที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตาม
โปรแกรมปกติกับกลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว ดวยสถิติแบบ Nonparametric The Mann 
Whitney U Test 


