
บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝกขั้นพื้นฐานในการ
เตะของกีฬาฟุตซอลในนักเรียนอายุ 10 -12 ป โรงเรียนสุเหราบางกะสี เปนระยะเวลา 6 สัปดาห โดย
สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังตอไปน้ี

ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป
นักกีฬาฟุตซอลที่เขาทําการทดสอบทั้งหมดเปนเพศชาย จํานวน 30 คน มีอายุระหวาง 10–12

ป โดยแบงออกเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ15 คน ซึ่งกลุมทดลองมีอายุเฉลี่ย 11.47 ±
0.64 ป นํ้าหนักเฉลี่ย 39.00 ± 14.92 กิโลกรัม และสวนสูงเฉลี่ย 144.60 ± 7.74 เซนติเมตร สวนกลุม
ควบคุมมีอายุเฉลี่ย 11.40 ± 0.63 ป นํ้าหนักเฉลี่ย 28.53 ± 8.12 กิโลกรัม และสวนสูงเฉลี่ย 144.13 ±
5.83 เซนติเมตร

ตาราง 1 แสดงขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางแสดงในรูปของคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

กลุมทดลอง กลุมควบคุม

อายุ (ป) 11.47 ± 0.64 11.40 ± 0.63
นํ้าหนัก (กิโลกรัม) 39.00 ± 14.92 28.53 ± 8.12

สวนสูง
(เซนติเมตร)

144.60 ± 7.74 144.13 ± 5.83

ผลการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระหวางกอนและหลังการฝกจําแนกตามทักษะ
ในแตละทักษะน้ัน ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Paired Samples T-test เพื่อ

เปรียบเทียบความแตกตางของคาการทดสอบกอนและหลังการฝกภายในกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม
และสถิติ Independent Samples T-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาการทดสอบ

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม
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ตาราง 2 แสดผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตะลูกฟุตซอลดวย
ขางเทาดานในกระทบผนัง

การทดสอบกอน
การทดลอง
(คร้ัง/วินาที)

การทดสอบหลัง
การทดลอง
(คร้ัง/วินาที)

ผลตาง
คาเฉลี่ย

Paired-
Samples
Test
(p-Value)

Independent
Samples
Test
(p-Value)

กลุมทดลอง 15.80 ± 3.63 18.13 ± 3.54 2.33 ± 1.45 .000*
.001*

กลุมควบคุม 17.87 ± 4.27 18.13 ± 3.74 0.27 ± 1.71 .556
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)

การเตะลูกฟุตซอลดวยขางเทาดานในกระทบผนัง
ดังตาราง 2 คาการทดสอบในกลุมทดลองมีคาเพิ่มขึ้นจาก 15.80 ± 3.63 คร้ัง เปน 18.13 ±

3.54 คร้ัง โดยมีคาเพิ่มขึ้น 2.33 ± 1.45 คร้ัง ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) แต
ในกลุมควบคุมไมมีความแตกตางทางสถิติของคาเฉลี่ยของการทดสอบ โดยมีคาเพิ่มขึ้น 0.27 ± 1.71
คร้ัง จาก 17.87 ± 4.27 คร้ัง เปน 18.13 ± 3.74 คร้ัง และจากการเปรียบเทียบผลการทดลองระหวาง
กลุมควบคุมและกลุมทดลอง แสดงใหเห็นวากลุมทดลองคาการทดสอบเพิ่มขึ้นมากกวากลุม
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)

ตาราง 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตะลูกฟุตซอลดวย
ฝาเทากระทบผนัง

การทดสอบกอน
การทดลอง
(คร้ัง/วินาที)

การทดสอบหลัง
การทดลอง
(คร้ัง/วินาที)

ผลตาง
คาเฉลี่ย

Paired-
Samples
Test
(p-Value)

Independent
Samples
Test
(p-Value)

กลุมทดลอง 15.27 ± 2.55 17.47 ± 3.04 2.20 ± 1.57 .000*
.072

กลุมควบคุม 15.30 ± 2.75 16.73 ± 2.71 1.13 ± 1.55 .013**
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01), ** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)
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การเตะลูกฟุตซอลดวยฝาเทากระทบผนัง
ดังตารางที่ 3 คาการทดสอบในกลุมทดลองมีคาเพิ่มขึ้นจาก 15.27 ± 2.55 คร้ัง เปน 17.47 ±

3.04 คร้ัง โดยมีคาเพิ่มขึ้น 2.20 ± 1.57 คร้ัง ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .001)
ในกลุมควบคุมคาเฉลี่ยของการทดสอบ มีคาเพิ่มขึ้น 1.13 ± 1.55 คร้ัง จาก 15.30 ± 2.75 คร้ัง เปน
16.73 ± 2.71 คร้ังซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05) และจากการเปรียบเทียบผล
การทดลองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แสดงใหเห็นวากลุมทดลองไมมีความแตกตางกัน
กับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)

ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตะลูกฟุตซอลเขา
ประตูดวยหัวรองเทา

การทดสอบกอน
การทดลอง
(คร้ัง/รอบ)

การทดสอบหลัง
การทดลอง
(คร้ัง/รอบ)

ผลตาง
คาเฉลี่ย

Paired-
Samples
Test
(p-Value)

Independent
Samples
Test
(p-Value)

กลุมทดลอง 11.47 ± 2.50 13.66 ± 1.59 2.20 ± 1.52 .000*
.421

กลุมควบคุม 12.93 ± 2.19 14.60 ± 1.06 1.67 ± 2.02 .007*
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)

การเตะลูกฟุตซอลเขาประตูดวยหัวรองเทา
ดังตาราง 4 คาการทดสอบในกลุมทดลองมีคาเพิ่มขึ้นจาก 11.47 ± 2.50 คร้ัง เปน 13.66 ±

1.59 คร้ัง โดยมีคาเพิ่มขึ้น 2.20 ± 1.52 คร้ัง ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)
ในกลุมควบคุมคาเฉลี่ยของการทดสอบ มีคาเพิ่มขึ้น 1.67 ± 2.02 คร้ัง จาก 12.93 ± 2.19 คร้ัง เปน
14.60 ± 1.06 คร้ังซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และจากการเปรียบเทียบผล
การทดลองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แสดงใหเห็นวากลุมทดลองไมมีความแตกตางกัน
กับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเตะลูกฟุตซอลเขา
ประตูดวยหลังเทา

การทดสอบ
กอนการทดลอง

(คร้ัง/รอบ)

การทดสอบหลัง
การทดลอง
(คร้ัง/รอบ)

ผลตาง
คาเฉลี่ย

Paired-
Samples Test

(p-Value)

Independent
Samples

Test
(p-Value)

กลุมทดลอง 12.06 ± 3.35 14.13 ± 2.67 2.07 ± 1.58 .000*
.415

กลุมควบคุม 12.87 ± 2.85 14.33 ± 1.29 1.47 ± 2.33 .028**
* แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01), ** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)

การเตะลูกฟุตซอลเขาประตูดวยหลังเทา
ดังตาราง 5 คาการทดสอบในกลุมทดลองมีคาเพิ่มขึ้นจาก 12.06 ± 3.35 คร้ัง เปน 14.13 ±

2.67 คร้ัง โดยมีคาเพิ่มขึ้น 2.07 ± 1.58 คร้ัง 14.60 ± 1.06 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p < .01) ในกลุมควบคุมคาเฉลี่ยของการทดสอบ มีคาเพิ่มขึ้น 1.47 ± 2.33 คร้ัง จาก 12.87 ± 2.85
คร้ัง เปน 14.33 ± 1.29 คร้ังซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01) และจากการ
เปรียบเทียบผลการทดลองระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง แสดงใหเห็นวากลุมทดลองไมมี
ความแตกตางกันกับกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .01)


