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สรุปผล  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาผลของการฝกแบบ Interval  Training  ตอ
ความเร็วในการพายเรือคยัค  ในระยะทาง  700  เมตร  กลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเรือพายเยาวชน
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 12 คน  แบงเปนชาย  6  คน  หญิง 6 คน มีอายุระหวาง 15 – 18 ป ซ่ึงมี
น้ําหนัก,สวนสูง  รวมทั้งสถิติเวลาในการพายที่ใกลเคียงกัน แบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม โดย
วิธีการสุมอยางงาย (Matching Group) เปนกลุมทดลอง 6 คน และกลุมควบคุม 6 คน แตละกลุม
ประกอบดวยชาย 3 คน หญิง 3 คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ  โปรแกรมการฝกปกติในกลุม
ควบคุม  และโปรแกรมการฝกแบบ  Interval  Training  รวมกับโปรแกรมปกติในกลุมทดลอง  โดย
โปรแกรมการฝกแบบ  Interval  Training ทําการฝกสัปดาหละ  3  วัน  คือวันจันทร  วันพุธ  และวัน
ศุกร  ตั้งแตเวลา  16.30 – 17.30 น. เปนระยะเวลา  8  สัปดาห  กอนและหลังการฝกกลุมตัวอยางทั้ง
สองกลุมทําการทดสอบเวลาในการพายเรือคยัค  ระยะทาง 700  เมตร  บันทึกผลที่ไดในใบบันทึก
ผล  นําผลการทดสอบกอนและหลังการฝกตามโปรแกรมมาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS   for  Window  version 14  
 
สรุปผลการศึกษา  ดังนี ้
 1.  กลุมควบคุมและกลุมทดลองมีขอมูลทั่วไป  คือ  อายุ  น้ําหนัก  สวนสูง  และเวลาในการ
พายเรือไมแตกตางกัน 
 2.  หลังการฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว    เปนเวลา  8  สัปดาห   กลุมควบคุมมี
เวลาในการพายเรือลดลงกวากอนการฝก   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05    
 3.  หลังการฝกตามโปรแกรมการฝกแบบ Interval Training รวมกับโปรแกรมปกติ  กลุม
ทดลองควบคุมมีเวลาในการพายเรือลดลงกวากอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05    
 4.  กลุมทดลองซึ่งทําการฝกแบบ Interval Training รวมกับโปรแกรมปกติ   เปนเวลา  8  
สัปดาห   มีเวลาในการพายเรือ มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  จากกลุมควบคุมซึ่งทํา
การฝกตามโปรแกรมปกติเพยีงอยางเดียว  p  < 0.01  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ผลจากการศึกษาพบวาขอมูลทั่วไปเชน อายุ น้ําหนัก สวนสูง และเวลาในการพายเรือของ
กลุมควบคุมและกลุมทดลองกอนรับการฝกนั้นมีคาไมแตกตางกัน ซ่ึงแสดงใหเห็นวาทั้งสองกลุมมี
ตัวแปรเริ่มตนที่ใกลเคียงกัน  การฝกแบบ Interval Training เปนวิธีหนึ่งที่สามารถเสริมสรางความ
ทนทานและการเรงความเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ     โดยความทนทานและการเรงความเร็วนี้เปน
ปจจัยที่สําคัญมากในการพัฒนาความเร็วในการพายเรือ   ดังนั้นการใชโปรแกรมการฝกแบบ 
Interval Training นาจะพัฒนาความทนทานและการเรงความเร็ว  ทําใหนักกีฬาสามารถพายเรือได
เร็วขึ้น   การศึกษานี้จึงออกแบบใหกลุมทดลองทําการฝกตามโปรแกรมฝกแบบ Interval Training  
รวมกับโปรแกรมปกติ และกลุมควบคุมฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว  ในกลุมทดลองเมื่อ
ทําการฝกตามโปรแกรมการฝกแบบ Interval Training รวมกับโปรแกรมปกติเปนเวลา 8 สัปดาห 
พบวาเวลาในการพายเรือลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณากลุมควบคุมที่ฝกดวย
โปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวเปนเวลา 8 สัปดาห   ก็พบวาเวลาในการพายเรอืลดลงอยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติดวยเชนกัน   ทั้งนี้อาจเปนเพราะโปรแกรมการฝกปกติที่กลุมควบคุมทําการฝกนั้นเปน
โปรแกรมการฝกที่ เพิ่มความทนทานของกลามเนื้อและหัวใจที่มีความหนักตอเนื่องอยูแลว   
ประกอบกับที่ศิริพร (2550) กลาววาการฝกพายเรือเปนประจําทําใหมีการพัฒนาเทคนิคการพายเรือ
ที่ดีขึ้น ซ่ึงจากเหตุผลดังกลาว แนวโนมของเวลาในการพายเรือของทั้งสองกลุมจึงมีสถิติที่ดีขึ้น 
 เมื่อนําผลหลังการฝกมาเปรียบเทียบกันของกลุมควบคุมและกลุมทดลองพบวาเวลาในการ
พายเรือมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผลการฝกตามโปรแกรม 
Interval Training  ที่กลุมทดลองทําการฝกเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากโปรแกรมปกติโดยทั่วไปนั้น
สามารถทําใหกลุมทดลองพัฒนาความเร็วและเวลาในการพายเรือไดดีกวากลุมควบคุม  ทั้งนี้นาจะ
เปนเพราะการฝกแบบ Interval Training  เปนการฝกเพื่อกระตุนอัตราการเตนของชีพจรใหขึ้นสู
ระดับสูงในชวงระยะเวลาสั้น ๆ  สลับดวยการพักชวงสั้น ๆ กอนทําการฝกเที่ยวตอไป ซ่ึงผลจาก
การฝกแบบนี้ผลที่ไดก็คือชวยเพิ่มปริมาณเลือดที่หัวใจบีบตัวแตละครั้งมากขึ้น (Stroke Volume)  
และชวยใหรางกายเรียนรูและปรับตัวในการระบาย Lactic acid ออกไป  จึงทําใหพายเรือไดเร็วขึ้น 
ทั้งนี้เพราะ Lactic acid  เปนสาเหตุใหเราออกกําลังกายแบบแอนแอโรบิคติดตอกันไดไมนานนัก 
เพราะ Lactic acid สะสมทําใหเกิดความเมื่อยลาขึ้นในรางกาย  (กฤษฎา  บานชื่น , 2538)  ซ่ึงถาเกิด
ในนักกีฬาเรือพายจะทําใหนักกีฬาลดความเร็วในการพายเรือคยัคและความหนักลง  หลักในการฝก
ดวยโปรแกรม Interval Training ในการศึกษาครั้งนี้ชวงสัปดาหแรกของการฝกจะฝกเพื่อใหระบบ
ประสาทเกิดการปรับตัว  หลังจากนั้นก็จะฝกเพื่อพัฒนาความเร็ว โดยจะมีการเพิ่มความหนักในการ
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ฝกใหเหมาะสมกับนักกีฬาดวยการเพิ่มเวลาฝก ลดเวลาพัก และเพิ่ม Intensity ขึ้นใหเหมาะสมกับ
นักกีฬาแตละคน มีการวัดชีพจรที่ระดับ 70 Stroke ตอนาที ระดับ  100 Stroke และ Stroke  สูงสุด
ตอนาที ในสัปดาหที่ 2 ,4 และ  6 เพื่อกลุมทดลองแตละคนปรับระดับความหนักที่มีความแตกตาง
กันไดในการฝกในระดับที่เหมาะสมกับตนเอง เพื่อใหเกิดการพัฒนาสูงสุด นอกจากนี้การที่กลุม
ทดลองไดทําการฝกตามโปรแกรมดวยการพายเรือทวนน้ํา  ซ่ึงเปนการพายเรือแบบมีแรงตานตาม
ธรรมชาติ  ทําใหมีการพัฒนาความแข็งแรงเพิ่มขึ้นดวย   ดังนั้นจึงเปนสาเหตุใหกลุมทดลองมีการ
พัฒนาความเร็วไดดีกวากลุมทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาที่ไดนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ   Bjerkeffors, A., Jansson, A., & 
Thorstensson, A. (2006)  ซ่ึงไดศึกษาผลของการฝกความแข็งแรงของหัวไหลในผูปวย Spinal cord 
injury   กอนและหลังการฝกดวยเครื่อง Kayak Ergometer พบวาหลังการฝกมีการเพิ่มขึ้นของมุม
ของการเคลื่อนไหวทั้ง 6 ทา 
 นอกจากนี้การศึกษาของสุกัญญา (2546) ซ่ึงไดทําการศึกษาผลของการฝกแบบ Interval 
Training  ตอความเร็วในการปนจักรยานของนักกีฬาจักรยาน  ผลการวิจัยพบวา เวลาของการปน
จักรยานบนลูกกลิ้งและเวลาของการปนจักรยานในสนามแขงขันจริงหลังการฝกลดลงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
 สรุปไดวา  โปรแกรมการฝกนี้  มีประโยชนในการพัฒนาความเร็วของการพายเรือของ
นักกีฬาเยาวชนเรือคยัค  ซ่ึงสามารถนําไปใชรวมกับการฝกโปรแกรมปกติไดเปนอยางดี 
 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําไปใช 

1. โปรแกรมการฝกซอมสามารถนําไปใชในการฝกเพื่อเพิ่มความเร็วในนักกีฬาเรือ
พายเยาวชนที่ตองการฝกเพื่อเพิ่มความเร็ว เพราะเปนโปรแกรมที่ประหยัดไมตองอาศัยอุปกรณการ
ฝกมาก  และนําไปใชรวมกับการฝกปกติไดเปนอยางดี   

2. ผูฝกสอนที่จะนําวิธีการฝกแบบ Interval Training ไปใชควรศึกษาวิธีการฝกที่
เหมาะสม  นักกีฬาที่ฝกควรเปนนักกีฬาที่มีประสบการณในการพายเรือและมีสมรรถภาพทางกายที่
ดีในระดับหนึ่ง  ทั้งนี้เพื่อปองกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาได 
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 ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ตอไป 
1. ผูสนใจทําการศึกษาควรศกึษาถึงสมรรถภาพทางกายของกลุมตัวอยาง  เชน  ความ

แข็งแรง  การทรงตัว  วาจากการฝกแบบ  Interval  Training สมรรถภาพทางกายเหลานี้เปลี่ยนแปลง
ไปอยางไรบาง 

2. ควรมีการศึกษาผลการฝกแบบ Interval  Training กับโปรแกรมการฝกแบบอื่นเพื่อ
เปรียบเทียบหาวิธีการฝกซอมที่เหมาะสมที่สุดสําหรับนักกีฬา 

 
 

 
 


