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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้ าผลการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบความสามารถในการยิง
ประตูโทษบาสเกตบอลของนกักีฬาบาสเกตบอลชาย ท่ีมีอายรุะหวา่ง 19-22 ปีของชมรมบาสเกตบอล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกจินตภาพและการผ่อนคลายกลา้มเน้ือควบคู่
กบัการฝึกบาสเกตบอลทัว่ไปของนกักีฬาก่อนการฝึกและหลงัการฝึกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
โดยใช้แบบทดสอบความแม่นย  าในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลของนักกีฬาบาสเกตบอลท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเพื่อเป็นขอ้มูลประกอบผลการศึกษา ผูว้จิยัไดน้ าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย  
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางที ่4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่งนกักีฬาบาสเกตบอล 
 

ขอ้มูลพื้นฐาน โดยรวม 
กลุ่มควบคุม กลุ่มควบคุม 

 
(จ านวน10คน) (จ านวน10คน) 

 
   

  
    X SD X SD           T 

อาย(ุปี) 20-22 21 0.82   20.7 1.25 .64ns 

ประสบการณ์ (ปี) 2-7 5.6 1.43 4.7 1.64       1.31ns 

น ้าหนกั (กิโลกรัม) 60-100 74.6    11.65 75 10.54       -.08ns 

ส่วนสูง (เซนติเมตร) 170-192 176.7      7.73 175.4 6.57        .41ns 

              

* p< .05 
** p< .01 
ns =  non-significant
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จากตาราง 4 ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งนกักีฬาบาสเกตบอลชายของชมรมบาสเกตบอล 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีอายุระหวา่ง 19-22 ปี จ  านวน 20 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 10 
คนคือกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลองมีอายเุฉล่ีย 21 ปี ส่วนกลุ่มควบคุมมีอายเุฉล่ีย 20.7 
ปี มีประสบการณ์ในการเล่นบาสเกตบอล 2-7 ปี ประสบการณ์ในการเล่นบาสเกตบอลโดยเฉล่ียของ
กลุ่มทดลองเท่ากบั 5.6 ปี ส่วนประสบการณ์ของกลุ่มควบคุมเท่ากบั 4.7 ปี มีน ้ าหนกัระหวา่ง 60-100 
กิโลกรัม มีน ้ าหนักเฉล่ียของกลุ่มทดลองเท่ากับ 74.6 กิโลกรัม ส่วนกลุ่มควบคุมมีค่าเฉล่ียน ้ าหนัก
เท่ากบั 75 กิโลกรัม มีส่วนสูงระหวา่ง 170-192 เซนติเมตร ความสูงเฉล่ียของกลุ่มทดลองเท่ากบั 176.7 
เซนติเมตร ส่วนกลุ่มควบคุมมีความสูงเฉล่ียเท่ากบั 175.4 เซนติเมตร ในการเปรียบเทียบขอ้มูลของทั้ง 
2 กลุ่ม พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติของค่าเฉล่ีย อาย ุน ้าหนกั ความสูงและ 
ประสบการณ์ในการเล่นบาสเกตบอล 

ตารางที ่5 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบความ    
                 แม่นย  าในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล ก่อนการฝึกของกลุ่มทดลองและกลุ่ม 
                ควบคุม 

 

ก่อนการฝึก (Pre-Test) 

 

  

ความแม่นย  าในการยงิ 
ประตูโทษบาสเกตบอล 

X SD t   

      กลุ่มทดลอง 
 

12 2.94 -0.39ns 
 

  

  
 

   กลุ่มควบคุม 
 

12.6 3.95 

 
 

              

* p< .05 
** p< .01 
ns =  non-significant 

จากตาราง 5 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบความแม่นย  า
ในการยงิประตูโทษบาสเกตบอล ก่อนการฝึก (Pre-Test) ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบวา่ กลุ่ม
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ทดลองมีค่าเฉล่ียความแม่นย  าเท่ากับ 12 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.94 ส่วนกลุ่มควบคุมมี
ค่าเฉล่ียความแม่นย  าเท่ากบั 12.6 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.95 ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้าก 

การทดสอบก่อนการฝึกของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ตารางที ่6 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก  
    สัปดาห์ท่ี 8 ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

    

      ภายหลงัการฝึก 8 สัปดาห์ 
            

   
ความแม่นย  าในการยงิ 
ประตูโทษบาสเกตบอล   

   
    

    
X SD t   

      กลุ่มทดลอง 
     

      
ก่อนทดสอบ 

 
12 2.94 -5.35** 

หลงัทดสอบ 
 

15.5 2.72 
  

      
กลุ่มควบคุม 

     

 
     

ก่อนทดสอบ 
 

12.6 3.95  -.52ns 

หลงัทดสอบ 
 

13.1 3.31 
  

            
* p< .05 
** p< .01 
ns =  non-significant 

จากตาราง 6 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการทดสอบความแม่นย  า
ในการยิงประตูโทษบาสเกตบอล ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 8 สัปดาห์ ของกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม พบว่ากลุ่มทดลองมีค่าเฉล่ียความแม่นย  าในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลก่อนการฝึกมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 12 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.94 และหลังการฝึกมีค่าเฉล่ีย 15.5 มีส่วน
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เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 2.72 พบวา่ในกลุ่มทดลองการฝึกจินตภาพภายหลงั 8 สัปดาห์ ค่าเฉล่ียความ
แม่นย  าในการยิงประตูโทษแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติก่อนการฝึก (p < .001) ส่วนกลุ่ม
ควบคุมมีค่าเฉล่ียความแม่นย  าในการยิงประตูโทษบาสเกตบอลก่อนฝึกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 12.6 มีส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.95 และหลงัการฝึกมีค่าเฉล่ีย 13.1 มีส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.31 
ตามล าดบัพบว่าในกลุ่มทดลองการฝึกจินตภาพภายหลงั 8 สัปดาห์ ค่าเฉล่ียความแม่นย  าในการยิง
ประตูโทษไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติก่อนการฝึก (p = .61) 
 

 
ภาพที ่2 แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนการฝึกจินตภาพ 8 สัปดาห์ 

 ภาพ 2 แสดงค่าเฉล่ียของคะแนนการฝึกจินตภาพของกลุ่มทดลอง ตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ 
จะเห็นไดว้า่มีค่าเฉล่ียโดยรวมมีระดบัท่ีสูงข้ึนจากสัปดาห์แรกดงัน้ี สัปดาห์ท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 2.99 สัปดาห์
ท่ี 2 มีค่าเฉล่ีย 3.24 สัปดาห์ท่ี 3 มีค่าเฉล่ีย 3.13 สัปดาห์ท่ี 4 มีค่าเฉล่ีย 3.34 สัปดาห์ท่ี 5 มีค่าเฉล่ีย 3.33 
สัปดาห์ท่ี 6 มีค่าเฉล่ีย 3.39 สัปดาห์ท่ี 7 มีค่าเฉล่ีย 3.45 สัปดาห์ท่ี 1 มีค่าเฉล่ีย 3.78 ตามล าดบั 
 

1 2 3 4 5 6 7 8

ค่าเฉลี่ย 2.99 3.24 3.13 3.34 3.33 3.39 3.45 3.78
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