บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของกลุมฝกโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก
รวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ ที่มีตอปฏิกิริยาตอบสนอง (RT) และกําลัง(power output)โดย
กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา
จํานวน 10 คนแบงกลุมตัวอยางทั้ง 10 คน ออกเปน 2 กลุมๆ ละ 5 คน โดยกลุมแรกเปนกลุม
ควบคุมซึ่งทําการฝกโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว สวนกลุมที่สองเปนกลุมทดลอง ทําการฝก
โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ ระยะเวลาในการฝก 8 สัปดาห
ทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง จํานวน 10 ครั้งตอคน นําเวลาที่ไดจากการทดสอบ 6 ใน 10 ครั้ง
โดยตัดเวลาที่ดีที่สุดและต่ําที่สุด 2 ครั้งออก จากนั้นทําการทดสอบกําลังโดยใชแขนปนจักรยานวัด
งาน ควบคุมจํานวนรอบใหอยูที่ 100 รอบตอนาที ที่แรงตาน 400 วัตต ปนใหนานที่สุดเทาที่จะทํา
ได การทดสอบจะสิ้นสุดลงเมื่อผูทําการทดสอบมีความเร็วรอบในการปนนอยกวา 75 รอบตอนาที
บันทึกระยะเวลาที่ปนจักรยานได นําคาที่กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมมาวิเคราะหผลทาง
สถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 13.0
1.ขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการศึกษา
ตารางที่ 3 แสดงขอมูลโดยทั่วไปของผูเขารวมการศึกษา (n=5)
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบน
คาต่ําสุด-คาสูงสุด
ขอมูลทั่วไป
มาตรฐาน
กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง
อายุ (ป)
20-24
22±2.00 21.80±1.64
20-23
น้ําหนัก (กก.)
72.36±3.97 65.70±7.42 66.60-76.20
57-77
สวนสูง (ซม.)
172±3.80 170.60±1.51 168-178
169-173
ชีพจรขณะพัก (ครั้ง/นาที) 65.4±8.79 63.40±4.92
58-75
60-72
ความดันโลหิต (มม.ปรอท)
-ขณะหัวใจบีบตัว
122±11.37 121.60±2.96 114-142
119-126
-ขณะหัวใจคลายตัว
60-74
67.40±6.30 66.20±6.18
58-74

P-value
0.828
0.358
0.475
0.971
0.903
0.836
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จากตาราง 3 แสดงวา กลุมที่มีโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับโปรแกรมปกติ และ ผลของ
กลุมที่ฝกโปรแกรมปกติอยางเดียว มีอายุ น้ําหนักสวนสูง ชีพจรขณะพักและความดันโลหิตไม
แตกตางกัน (p>0.05)
2. การทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพาย
2.1 เวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพาย กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมปกติเพียง
อยางเดียว
เมื่อเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมปกติเพียง
อยางเดียวในนักกีฬาพายเรือ จํานวน 5 คน พบวาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองกอนและหลังการฝกมี
คาเทากับ 492.33±23.20 มิลลิวินาทีและ 467.47±15.99 มิลลิวินาทีตามลําดับ เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันดวยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test พบวาหลังการฝกตามโปรแกรมปกติ
เพี ย งอย า งเดีย ว นั ก กีฬ าเรื อ พายมีเ วลาปฏิกิ ริ ย าตอบสนองเร็ ว ขึ้น อยา งมีนั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ
(p=0.043) เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝกดังแสดงในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพาย กอนและหลังการฝกตาม
โปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวในนักกีฬาพายเรือ (n=5)
กอนการศึกษา หลังการศึกษา
P-value
คนที่
(มิลลิวินาที)
(มิลลิวินาที)
1
493.83
477.67
2
464.33
440.17
3
478.33
475.50
0.043
4
525.83
466.17
5
499.33
477.83
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 492.33±23.20 467.47±15.99
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2.2 เวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพาย กอนและหลังการฝก
พลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติ
เมื่อเปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพายจํานวน 5 คน กอนและหลัง
การฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติ พบวาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองกอนและหลัง
การฝกมีคาเทากับ 456.07±36.42 มิลลิวินาทีและ424.50±22.32 มิลลิวินาทีตามลําดับ เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกันดวยสถิติ Wilcoxon Signed Ranks Test พบวาหลังการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกบั
ฝกตามโปรแกรมปกติ นักกีฬาเรือพายมีเวลาปฏิกิริยาตอบสนองเร็วขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(p=0.043) เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝกดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพาย กอนและหลังการฝก
พลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติในกลุมนักกีฬาพายเรือ (n=5)
กอนการศึกษา หลังการศึกษา
P-value
คนที่
(มิลลิวินาที)
(มิลลิวินาที)
1
425.83
399.83
2
484.17
450.50
3
441.00
422.33
0.043
4
424.50
406.17
5
504.83
443.67
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน 456.07±36.42 424.50±22.32
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2.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ระหวางกลุมควบคุมที่ฝกตาม
โปรแกรมปกติอยางเดียวและกลุมทดลองที่ฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติ
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ระหวางกลุมนักกีฬาเรือพายที่ฝก
ตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวกับกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติ กลุม
ละ 5 คน พบวาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองที่ลดลงในกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีคาเทากับ 24.87±21.12 มิลลิวินาทีและ -31.57±17.70 มิลลิวินาทีตามลําดับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกันดวย
สถิติ Mann-Whitney U Test พบวาการลดลงเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาทั้งสองกลุมมีคา
ไมแตกตางกัน (p=0.421) ภายหลังการฝกดังแสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความแตกตางเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ระหวางกลุมควบคุมที่ฝกตาม
โปรแกรมปกติอยางเดียว (n=5) และกลุมทดลองที่ฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรม
ปกติ (n=5)
คาความแตกตาง
P-value
กลุมควบคุม
กลุมทดลอง
(มิลลิวินาที)
(มิลลิวินาที)
-26.00
-16.17
-33.67
-24.17
-18.67
-2.83
-18.33
-59.67
0.421
-61.17
-21.50
-24.87±21.12
-31.57±17.70
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3. การทดสอบกําลัง (power output) ของนักกีฬาเรือพาย
การทดสอบกําลัง (anaerobic endurance power) ของนักกีฬาเรือพายซึ่งประเมินจาก
การปนจักรยานวัดงานโดยใชแขน (Arm ergometer) ที่แรงตาน 400 วัตต แลวควบคุมจํานวนรอบ
ใหอยูที่ 100 รอบตอนาที ปนใหนานที่สุดเทาที่จะทําไดแลวจับเวลาที่ปนได หนวยเปนวินาทีและ
หยุ ด การทดสอบเมื่ อ ผู ทํ า การทดสอบป น ด ว ยความเร็ ว รอบน อ ยกว า 75 รอบต อ นาที ดั ง นั้ น
ความหมายของกําลังในการศึกษานี้จะหมายถึงระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานได
3.1 การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานไดของนักกีฬาเรือพาย กอนและหลังการฝก
ตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว
นักกีฬาเรือพายที่ฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวมีระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงาน
กอนและหลังการฝกเทากับ 32.2±2.5 วินาทีและ38.4±3.6 วินาทีตามลําดับ เมื่อนําคาที่ไดมา
เปรียบเทียบกันทางสถิติดวย Wilcoxon Signed Ranks Test พบวาหลังการฝกตามโปรแกรมปกติ
เพียงอยางเดียว นักกีฬาเรือพายสามารถปนจักรยานวัดงานตานน้ําหนักถวงที่ 400 วัตตไดนานขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.042) เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการฝก ดังแสดงในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานไดของนักกีฬาเรือพาย กอนและหลังการ
ฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวในนักกีฬาพายเรือ (n=5)
กอนการศึกษา
หลังการศึกษา
คนที่
P-value
(วินาที)
(วินาที)
1
28
33
2
34
42
3
32
37
0.042
4
33
39
5
34
41
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
32.20±2.49
38.40±3.58
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3.2 การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานได กอนและหลังการฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับ
ฝกตามโปรแกรมปกติ
นักกีฬาเรือพายที่ฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติเปนเวลา 8 สัปดาหมี
ระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานกอนและหลังการฝกเทากับ 35.0±6.87 วินาทีและ49.40±11.55
วินาทีตามลําดับ เมื่อนําคาที่ไดมาเปรียบเทียบกันทางสถิติดวย Wilcoxon Signed Ranks Test
พบว า หลั ง การฝ ก พลั ย โอเมตริ ก ควบคูกั บฝ ก ตามโปรแกรมปกติ นัก กีฬ าเรือ พายสามารถป น
จักรยานวัดงานตานน้ําหนักถวงที่ 400 วัตตไดนานขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.042) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนการฝก ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 เปรียบเทียบระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานไดของนักกีฬาเรือพาย กอนและหลังการ
ฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติในกลุมนักกีฬาพายเรือ (n=5)
กอนการศึกษา
หลังการศึกษา
ตัวแปรที่วัด
P-value
(วินาที)
(วินาที)
1
45
67
2
31
48
3
38
46
0.042
4
35
51
5
27
35
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
35.0±6.87
49.40±11.55
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3.3 การเปรียบเทียบความแตกตางของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานได ระหวาง
กลุม ควบคุม ที่ฝก ตามโปรแกรมปกติอยา งเดีย วและกลุม ที่ ฝก พลัย โอเมตริ ก ควบคู กั บฝก ตาม
โปรแกรมปกติ
ระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานไดภายหลังการฝกของกลุมนักกีฬาที่ฝกตามโปรแกรมปกติ
เพี ย งอย า งเดี ย วและนั ก กี ฬ าที่ ฝ ก พลั ย โอเมตริ ก ควบคู กั บ ฝ ก ตามโปรแกรมปกติ มี ค า เท า กั บ
6.20±1.30 วิ น าที และ 14.20±6.10 วิน าทีต ามลํา ดับ เมื่อเปรี ย บเทีย บความแตกตา งของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวระหวางกลุมดวยสถิติ Mann-Whitney U Test พบวานักกีฬาที่ฝกพลัยโอ
เมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติสามารถปนจักรยานวัดงานตานน้ําหนักถวงที่ 400 วัตต ได
นานกวานักกีฬาที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=0.016) ดังแสดง
ในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบความแตกตางของการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานได
(วินาที) ระหวางกลุมควบคุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว (n=5) และกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริก
ควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติ (n=5)
P-value
คาความแตกตาง
กลุมควบคุม (วินาที)
กลุมทดลอง (วินาที)
5
22
8
17
5
8
0.016
6
16
7
8
6.20±1.30
14.20±6.10

