
บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตาม
โปรแกรมปกติตอความจุพลังอนากาศนิยม ในนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย ภายหลังการฝก 8 สัปดาห ของ
นักกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 10 คน มีอายุ
ระหวาง 20 -24 ป โดยเปรียบเทียบผลการทดสอบดวยคาทางสถิติ Nonparametric the Mann - 
Whitney U และ Nonparametric Wilcoxon Sign Rank Test       
จากการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลโดยแบงออกเปน 
 1.  เปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของกลุมควบคุมและกลุมทดลอง 
 2. เปรียบเทียบคาพลังอนากาศนิยม (anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม 
 (anaerobic capacity) และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝกตามโปรแกรม
 ปกติเพียงอยางเดียว 
 3. เปรียบเทียบคาพลังอนากาศนิยม (anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม 
 (anaerobic capacity) และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝกพลัยโอเมตริก
 รวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ 
 4. เปรียบเทียบความแตกตางของพลังอนากาศนิยม (anaerobic power) คาความจุ
 พลังอนากาศนิยม (anaerobic capacity) และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย ระหวางกลุมที่ฝก
 ตามโปรแกรมปกติอยางเดียวและกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับฝกตามโปรแกรมปกติ 
 5. เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเวลาในการพายเรือ 5 ฝพาย โดยการพาย 5 ฝพาย ระยะ 
 100 เมตร ระหวางกลุมควบคุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว และกลุมที่ฝกพลัยโอ
 เมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ 
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบขอมูลทั่วไปกลุมทดลอง (N=5) และกลุมควบคุม (N=5) 
คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบน

มาตรฐาน 

คาต่ําสุด - คาสูงสุด ขอมูลทั่วไป 

กลุมทดลอง กลุมควบคุม กลุมทดลอง กลุมควบคุม 

P-value 

อายุ (ป) 
น้ําหนัก (กก.) 
สวนสูง (ซม.) 
ชีพจรขณะพัก (คร้ัง/นาที) 
ความดันโลหิต (มม.ปรอท)  
   - ขณะหัวใจบีบตัว 
   - ขณะหัวใจคลายตัว 

22 +2.00 
72.36+3.97 
172  +3.80 
65.4 +8.79 

 
122 +11.37 
67.40+ 6.30 

21.80+ 1.64 
65.70+ 7.42 

170.60+1.51 
63.40+  4.92 

 
121.60+2.96 
66.20+ 6.18 

20-24 
66.60-76.20 

168-178 
58-75 

 
114-142 
60-74 

20-23 
57-77 

169-173 
60-72 

 
119-126 
58-74 

0.828 
0.358 
0.475 
0.971 

 
0.903 
0.836 

 
 ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปของผูเขารวมการศึกษา กลุมแรกเปนกลุม
ทดลองอายุและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 22 +2.00 ป น้ําหนักและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 72.36+3.97 กิโลกรัม สวนสูงและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 172  
+3.80 เซนติเมตร  ชีพจรขณะพักและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย เทากับ 65.4 +8.79 คร้ังตอนาที 
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย เทากับ122 +11.37 มิลลิเมตร
ปรอท และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 67.40+ 6.30 
มิลลิเมตรปรอท สวนกลุมควบคุมอายุและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ21.80+ 1.64 ป 
น้ําหนักและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 65.70+ 7.42 กิโลกรัม สวนสูงและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 170.60+1.51 เซนติเมตร ชีพจรขณะพักและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 
เทากับ 65.4 +8.79 คร้ังตอนาที ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเฉลี่ย 
เทากับ 121.60+2.96 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเฉลี่ยเทากับ 66.20+ 6.18 มิลลิเมตรปรอท พบวากลุมทดลองและกลุมควบคุม มีอายุ 
น้ําหนัก สวนสูง ชีพจรขณะพัก ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวและขณะหัวใจคลายตัว ไมมีความ
แตกตางกัน 
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบคาพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม 
(Anaerobic capacity) และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห ของกลุม
ควบคุม 

ตัวแปรทีว่ัด กอนการศึกษา 
คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

หลังการศึกษา 
คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

P-value 

คาพลังอนากาศนิยม 
 (kg-m/min) 

10.77+1.22 10.61+0.88 1.000 

คาความจุพลังอนากาศนิยม  
(kg-m/min) 

9.64+1.13 6.39+2.72 0.080 

เวลาในการพายเรือ (วินาที) 56.25+1.41 55.85+1.56 0.138 

 
ตาราง 3 แสดงผลของกลุมควบคุมซึ่งทําการทดสอบคาพลังอนากาศนิยม คาความจุพลังอ

นากาศนิยม และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย (วินาที) กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมปกติเพียง
อยางเดียว เปนเวลา 8 สัปดาห ผลพบวากอนการฝกกลุมควบคุมมีคาพลังอนากาศนิยม เทากับ 
10.77+1.22 (kg-m/min) หลังการฝกมีคาพลังอนากาศนิยมเปน 10.61+0.88 (kg-m/min) เมื่อนําผล
การทดสอบคาพลังอนากาศนิยม กอนและหลังการฝกมาเปรียบเทียบกัน พบวามีคาไมแตกตางกัน 
ผลการทดสอบคาความจุพลังอนากาศนิยม พบวากอนการฝกกลุมควบคุมมีคาความจุพลังอนากาศนิ
ยมเทากับ 9.64+1.13 (kg-m/min) หลังการฝกมีคาความจุพลังอนากาศนิยมเปน 6.39+2.72 (kg-
m/min) เมื่อนําผลการทดสอบคาความจุพลังอนากาศนิยม กอนและหลังการฝกมาเปรียบเทียบกัน 
พบวามีคาไมแตกตางกัน และผลการทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย พบวากอนการฝกกลุม
ควบคุมใชเวลาการพายเรือเทากับ 56.25+1.41 (kg-m/min) หลังการฝกใชเวลาการพายเรือเปน 
55.85+1.56 (kg-m/min) เมื่อนําผลการทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝกมา
เปรียบเทียบกัน พบวามีคาไมแตกตางกัน  
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม 
(Anaerobic capacity) และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห ของกลุม
ทดลอง 

ตัวแปรทีว่ัด กอนการศึกษา 
คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

หลังการศึกษา 
คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

P-value 

คาพลังอนากาศนิยม 
 (kg-m/min) 

11.09+0.88 11.90+0.66 0.109 

คาความจุพลังอนากาศนิยม  
(kg-m/min) 

9.73+0.33 9.52+6.58 0.500 

เวลาในการพายเรือ (วินาที) 56.12+1.27 55.54+1.06 0.043* 

* มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ตาราง 4 แสดงผลของกลุมทดลองซึ่งทําการทดสอบคาพลังอนากาศนิยม คาความจุพลังอ
นากาศนิยม และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย (วินาที) กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมปกติเพียง
อยางเดียว เปนเวลา 8 สัปดาห ผลพบวากอนการฝกกลุมควบคุมมีคาพลังอนากาศนิยม เทากับ 
11.09+0.88 (kg-m/min) หลังการฝกมีคาพลังอนากาศนิยมเปน 11.90+0.66 (kg-m/min) เมื่อนําผล
การทดสอบคาพลังอนากาศนิยม กอนและหลังการฝกมาเปรียบเทียบกัน พบวามีคาไมแตกตางกัน 
ผลการทดสอบคาความจุพลังอนากาศนิยม พบวากอนการฝกกลุมควบคุมมีคาความจุพลังอนากาศนิ
ยมเทากับ 9.73+0.33 (kg-m/min) หลังการฝกมีคาความจุพลังอนากาศนิยมเปน 9.52+6.58 (kg-
m/min) เมื่อนําผลการทดสอบคาความจุพลังอนากาศนิยม กอนและหลังการฝกมาเปรียบเทียบกัน 
พบวามีคาไมแตกตางกัน และผลการทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย พบวากอนการฝกกลุม
ควบคุมใชเวลาการพายเรือเทากับ 56.12+1.27 (kg-m/min) หลังการฝกใชเวลาการพายเรือเปน 
55.54+1.06 (kg-m/min) เมื่อนําผลการทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝกมา
เปรียบเทียบกัน พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 
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 ตารางที่ 5 เปรียบเทียบผลตางของคาพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) คาความจุพลัง 
อนากาศนิยม (Anaerobic capacity) และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห
ระหวางกลุมควบคุมกับกลุมทดลอง  

 
ผลตางคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตัวแปรทีว่ัด 

กลุมควบคุม กลุมทดลอง 

P-value 

คาพลังอนากาศนิยม 
 (kg-m/min) 

-.16 + 1.05 0.80+0.80 0.310 

คาความจุพลังอนากาศนิยม  
(kg-m/min) 

-3.25 + 2.71 -0.21+6.83 0.548 

เวลาในการพายเรือ (วินาที) -0.40+0.46 -0.58+0.27 0.548 

 
ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางคาพลังอนากาศนิยม คาความจุพลังอนากา

ศนิยม และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพายระหวางกลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียวและกลุมที่
ฝกพลัยโอเมตริกรวมกับฝกตามโปรแกรมปกติ กอนและหลังการฝก เปนเวลา 8 สัปดาห พบวาหลัง
การฝกกลุมควบคุมมีคาพลังอนากาศนิยม เทากับ -.16 + 1.05 (kg-m/min) คาความจุพลังอนากาศนิ
ยม -3.25 + 2.71  (kg-m/min) และเวลาในการพายเรือ 1 ฝพายเทากับ-0.40+0.46 วินาที ในขณะที่
กลุมทดลองพบวาหลังการฝกมีคาพลังอนากาศนิยมเทากับ 0.80+0.80 (kg-m/min) คาความจุพลังอ
นากาศนิยมเทากับ -0.21+6.83 (kg-m/min) เวลาการพายเรือเทากับ -0.58+0.27 (kg-m/min) ผลการ
ทดสอบทางสถิติพบวาทั้งสองกลุม มีผลตางของคาพลังอนากาศนิยม คาความจุพลังอนากาศนิยม 
และเวลาในการพายเรือ กอนและหลังการฝกมีคาไมแตกตางกัน  
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 ตารางที่ 6 เปรียบเทียบผลตางของเวลาในการพายเรือ 5 ฝพาย โดยการพาย 5 ฝพาย
ระยะทาง 100 เมตร กอนและหลังการฝก 8 สัปดาห ระหวางกลุมควบคุม และกลุมทดลอง 
 

ตัวแปร กลุมควบคุม กลุมทดลอง 
 
 
เวลาในการพายระยะ 100 เมตร 
(วินาที) 
 
ผลตางของเวลา (วินาที) 

 
กอนการฝก   27.01 
 
หลังการฝก   26.78 
                    
                          0.23 
 

 
กอนการฝก   26.89 
 
หลังการฝก   26.01 
 
                         0.88 

 
ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบเวลาในการพายเรือ 5 ฝพาย ของกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริก

รวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ และกลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว กอนและหลังการฝก
เปนเวลา 8 สัปดาห พบวากลุมทดลองมีผลตางของเวลาในการพายเรือ ดีกวา กลุมควบคุม โดยกลุม
ทดลองมีผลตางของเวลาในการพายเรือ 5 ฝพาย เทากับ 0.88 วินาที สวนกลุมควบคุมมีผลตางของ
เวลาในการพายเรือ 5 ฝพาย เทากับ 0.23 วินาที 
 


