
 
บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการศึกษา 
 
 1. ศึกษาเอกสารหนังสือ บทความ วารสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 2. ศึกษาหลักเกณฑและวิธีสรางโปรแกรม ดําเนินการสรางโปรแกรม เพื่อใชในการวิจัย
คร้ังนี้ 
 3. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 4. กําหนดกลุมผูทดลองและการเลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 
10 คน 
 5. ประชุมช้ีแจงรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการฝกซอมตามโปรแกรมท่ีวางไวใหกับกลุม
ควบคุมกับกลุมทดลอง 
 6. การฝกในกลุมทดลองท่ี 2 และ 3 จะแยกกันฝกกลุมละสถานท่ี แตในบริเวณเดียวกัน 
 7. ทําการทดสอบกอนการฝกซอม 1 วัน 
 8.  ดําเนินฝกตามโปรแกรม 6 สัปดาห 
 9. ทําการทดสอบหลังการฝกซอม 1 วัน  
               10. สรุปผลการฝก รวบรวม –วิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ( Experimental Research ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
 1. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick) 
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมเทควันโดตามปกติ 
 2. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick) 
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกโปรแกรมเท
ควันโดปกติ 
 3. เพื่อศึกษาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick) 
ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝก
โปรแกรมเทควันโดปกติ 
 4.เพื่อเปรียบเทียบคาความแตกตางของเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะ
เฉียง (Turning Round kick) ของผูเลนกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝกระหวางกลุมท้ังสาม 
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กลุมตัวอยางในการศึกษา 
 เปนกลุมตัวอยางผูเลนกีฬาเทควันโดจาก สมารท เทควันโด อําเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม 
ท่ีมีอายุ 14 – 18 ป จํานวน 30 คน แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 10 คน 
 การเลือกกลุมตัวอยาง 
   -  อายุ ต้ังแต 14 – 18 ป เพศชายและหญิงรวมกัน 
   -  ฝกเทควนัโดอยางนอย กวา 1 ป 
   - ไมเคยไดรับบาดเจ็บถึงข้ันรุนแรง (เอ็นฉีก,กระดูกหกั) 
   - เคยเขาการแขงขันไมตํ่ากวา 2 คร้ัง 
 กําหนดกลุมผูทดลอง 
   - การกําหนดกลุมทดลอง กําหนด โดยใหผูเลนกีฬาเทควันโดจากกลุมตัวอยางท้ัง 
30 คนเตะในทาเตะเฉียง (Round Kick) พรอมกับการจับเวลา จากนั้นนําเวลาท่ีไดมาเรียง จากมาก
ไปหานอย แลวกําหนดกลุมทดลองโดยนําเวลาแยกตามกลุมแตละกลุมจะมีคนท่ีทํา เวลาไดดีท่ีสุด
ในกลุม ปานกลาง และแยท่ีสุด รวมกันในกลุมเดียว 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  
 1. นาฬิกาจับเวลาแบบกดหยุด (Stop Watch) ท่ีบอกเวลาละเอียด 1/100 วินาที 
3  เรือน 
 2.เคร่ืองมือท่ีใชในการฝกพลัยโอเมตริก – กรวย และกลอง 
 3.เทปกาวสีดํา 
 4.ตลับเมตร 
 5.เปาเตะเล็ก 2 อัน 
 6.แบบบันทึกผลการฝก 
 
สถานท่ีใชในการทดลอง 
 สถานท่ีทดสอบและการฝกตามโปรแกรม 6 สัปดาห สมารท เทควันโด ยิม 285/8 ถนนชาง
คลาน ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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การเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลทางสถิต ิ  
 
วิธีการทดสอบปฏิกิริยาการเคล่ือนไหวในการเตะเฉียง 
 1.ใหผูทดสอบอบอุนและยืดเหยียดรางกาย เตรียมการทดสอบโดยการเตะเฉียง 
 2.ผูทดสอบเตรียมตัวโดยการยืนในทาต้ังการดเตรียมพรอม ในการเตะเปาเตะเล็ก 
 3.ระยะหางวัดความยาวของชวงขาต้ังแตสะดือถึงสนเทาและความสูงของเปาวัดจากล้ินป
ของคนเตะ 
 4.เตรียมพรอมการจับเวลา โดยผูจับเวลา สามคน 
 5.เม่ือผูทดสอบไดยินเสียงนกหวีดใหรีบเตะทันที 
  - การใหสัญญาณโดยการเปานกหวีดจะเปนการเปาโดยไมไดกําหนดเวลาแตจะ
    เปนการเปาแบบสุมเวลาในการปาของแตละคนหรือแตละคร้ังจึงไมเทากัน 
 6.ผูรับการทดสอบปฏิบัติดังกลาว 10 คร้ัง นําเอาเวลา 6 ใน 10 คร้ัง (โดยตัดเวลาท่ีเร็วท่ีสุด 
2 คร้ัง และเวลาท่ีชาท่ีสุด 2 คร้ังออก) แลวนําแตละคนมาหาคาเฉล่ีย แลวทําการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ 
 
วิธีการการควบคุมการทดสอบปฏิกิริยาการตอบสนองในการเตะเฉียง 
 1.ผูท่ีถูกคัดเลือกใหจับเวลาจะเปนคนเดียวกัน และนาฬิกาเปนเคร่ืองเดียวกันไมสลับเปล่ียน
เคร่ือง ต้ังแต จับเวลากอนทดสอบ และหลังทดสอบ  
 2.กอนจับเวลาจะมีการทดสอบผูจับเวลาโดยการใหสัญญานกหวีดในการจับเวลา 
 - ทําการทดสอบผูจับเวลา โดยการใหสัญญาณ โดยการเปานกหวีดเร่ิมและหยุด แลว   
    ตรวจเช็คเวลาเพื่อใหมีความพรอมและมีความใกลเคียงกันมากท่ีสุด จึงเร่ิมการจับเวลา 
 3.ระยะหางท่ีผูจับเวลานั่งจับเวลาหางจากผูถูกทดสอบ 3 เมตร 
 
รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลทางสถิต ิ
 ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะห โดยใชคอมพิวเตอร 

 1. หาคาเฉล่ีย (⎯X  ) , สวนเบ่ียงเบนมาตฐาน (S.D.), คาแตกตางของคาเฉล่ียและคา
แตกตางของสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน ของเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง 
(Turning Round kick) ของนักกีฬาเทควันโดกอนและหลังการฝก ระยะเวลา 6 สัปดาห ท้ัง 3 กลุม 
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 2. เปรียบเทียบเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning Round kick) 
ของนักกีฬาเทควันโด กอนและหลังการฝกโปรแกรมออกกําลังกาย 6 สัปดาห ของแตละกลุมท้ัง 3 
กลุม โดยใชวิธี Wilcoxon Signed Rank Test  
 3. เปรียบเทียบคาเฉล่ียของเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง (Turning 
Round kick) ของนักกีฬาเทควันโด หลังการฝก ระยะเวลา 6 สัปดาห ท้ัง 3 กลุม โดยใชวิธี  Non 
Parametric   Kruskal–Wallis One-way ANOVA  
 4. เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธี LSD (least significant differences) 
 5.ทดสอบความมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 
 


