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บทคัดยอ 
 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลของการฝกแบบ Interval  Training  ตอ
ความเร็วของการพายเรือคยัคของนักกีฬาเรือพายเยาวชนจังหวัดเชียงใหม    จํานวน  12  คน  อายุ
เฉลี่ย 17.00 ± 0.63  ป  แบงออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 6 คน  คือกลุมทดลองทําการฝกพายเรือแบบ  
Interval  Training  รวมกับโปรแกรมปกติ  และกลุมควบคุมทําการฝกเฉพาะโปรแกรมปกติเพียง
อยางเดียว  ใชเวลาในการฝกซอม 8 สัปดาห วัดความเร็วของการพายเรือดวยการจับเวลาการพายเรือ
คยัคระยะทาง  700  เมตรกอนและหลังการฝก นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช  
Nonparametric  test  โปรแกรม SPSS  for  Window  Version 14.0   
  ผลการศึกษาพบวา  ในกลุมควบคุมมีเวลาของการพายเรือกอนเขารับการฝกเฉลี่ย 
197.50 ± 5.96  วินาที และหลังเขารับการฝกมีเวลาของการพายเรือ 193.50 ± 5.54  วินาที  เวลาของ
การพายเรือหลังการฝกนอยกวาเวลาของการพายเรือกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  < 
0.05)   ในกลุมทดลอง  กอนเขารับการฝกมีเวลาในการพายเรือ 198.00 ± 5.83  วินาที และหลังเขา
รับการฝกมีเวลาของการพายเรือ 189.67 ± 6.68  วินาที   เวลาของการพายเรือหลังการฝกนอยกวา
เวลาของการพายเรือกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p  < 0.05)   เมื่อเปรียบเทียบผลตางของ
เวลาในการพายเรือระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองหลังการฝกตามโปรแกรม พบวากลุม
ทดลองมีผลตางของเวลาในการพายเรือลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ( p  < 
0.01)  
   
 สรุปไดวา  การฝกพายเรือแบบ  Interval  Training  รวมกับโปรแกรมปกติ และการฝก
เฉพาะโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวทําใหความเร็วในการพายเรือดีขึ้น และกลุมที่ฝกพายเรือแบบ  
Interval  Training  รวมกับโปรแกรมปกติ มีความเร็วของการพายเรือไดดีกวากลุมที่ฝกเฉพาะ
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โปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว  โปรแกรมการฝกแบบ  Interval  Training  รวมกับโปรแกรมปกตินี้  
มีประโยชนในการพัฒนาความเร็วของการพายเรือของนักกีฬาเรือคยัค  ซ่ึงสามารถนําไปใชรวมกับ
การฝกโปรแกรมปกติได 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of Interval Training on the speed of 

Kayak Paddlers.  Participants were 12 athletes of Chiang Mai Youth Canoeing Athletes, mean age 
were 17.00 ± 0.63 years old.  They were divided into 2 groups, with 6 persons per group.  The 
experimental group performed Interval Training program with the normal training program.  The 
control group performed only the normal training program. The duration of the training program 
was 8 weeks.  The speed of the subjects were measured by timing the performance of 700 meter 
kayak paddling at pre and post training.  The results were analyzed using the nonparametric test 
with SPSS statistic for window version 14.0. 
 

The results showed that in control group , there  was  statistically  significant  decrease  
(p < 0.05) in the performance time of kayaking. The pre and post training were 197.50 ± 5.96 sec. 
and 193.50 ± 5.54 sec., respectively.  In the experimental group, there was statistically significant 
decrease (p < 0.05), the performance time of kayaking at pre and post training were 198.00 ± 5.83 
sec. and 189.67 ± 6.68 sec., respectively.  In between groups, there was statistically significant 
difference in the mean difference performance time of kayaking (p < 0.01). 

              
 The normal training with the interval training group has shown better performance than 
the normal training group.  The adding program can help to improve the speed of kayak paddlers, 
and could be added to the normal training program. 
 
 


