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บทคัดยอ 
 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงผลของการฝกโดยใชโปรแกรมการฝกความ
แข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบนตอความเร็วในการพายเรือคยัคของนักกีฬาพายเรือ
เยาวชนจังหวัดเชียงใหม โดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน ซ่ึงคาตัวแปรเริ่มตนไมแตกตางกัน แบง
ออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 6 คนดวยวิธีการสุมอยางงาย เปนกลุมทดลองทําการฝกตามโปรแกรมการฝก
ความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัวสวนบนรวมกับโปรแกรมปกติ และกลุมควบคุมทําการฝก
ดวยโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว ทําการฝก 3 วันตอสัปดาห เปนระยะเวลา 6 สัปดาห วัดความ
แข็งแรงโดยการทดสอบ 1 RM. ทดสอบการทรงตัวบนเรือ และจับเวลาพายเรือคยัคระยะทาง 500 
เมตรกอนและหลังการฝก นําผลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติโดยใช Nonparametric test โปรแกรม 
SPSS for Window Version 14.00 
  ผลการศึกษาพบวา หลังเขารับการฝกทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีความ
แข็งแรงของลําตัวสวนบนเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) กอนการฝกกลุมควบคุม
สามารถทรงตัวบนเรือได 5.67+1.63 วินาที หลังการฝก 8.33+1.21 วินาที เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) และใชเวลาในการพายเรือกอนเขารับการฝก 145.17+10.17 วินาที และหลังเขา
รับการฝกใชเวลาในการพายเรือ 141.33+9.73 วินาที เวลาของการพายเรือหลังการฝกนอยกวาเวลา
ของการพายเรือกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) ในกลุมทดลอง กอนเขารับการฝก
สามารถทรงตัวบนเรือได 5.67+1.63 วินาที หลังการฝก 13.67+2.73 วินาที เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (p < 0.05) และใชเวลาในการพายเรือกอนเขารับการฝก 141.17+11.05 วินาที และหลังเขา
รับการฝกใชเวลาในการพายเรือ 137.00+11.76 วินาที เวลาของการพายเรือหลังการฝกนอยกวาเวลา
ของการพายเรือกอนการฝกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) เมื่อเปรียบเทียบผลตางของเวลาใน
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การทรงตัวบนเรือและการพายเรือระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลองหลังการฝกตามโปรแกรม 
พบวากลุมทดลองมีผลตางของเวลาในการทรงตัวบนเรือและการพายเรือลดลงมากกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.01) 
  สรุปไดวา การฝกตามโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัว
สวนบนรวมกับโปรแกรมปกติ และการฝกเฉพาะโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียวทําใหความแข็งแรง
ของลําตัวสวนบนเพิ่มขึ้น และการฝกตามโปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัวของลําตัว
สวนบนรวมกับโปรแกรมปกติสงเสริมใหมีการทรงตัวบนเรือดีขึ้นและมีความเร็วในการพายเรือได
ดีกวากลุมที่ฝกเฉพาะโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว โปรแกรมการฝกความแข็งแรงและการทรงตัว
ของลําตัวสวนบนรวมกับโปรแกรมนี้ ชวยในการพัฒนาความเร็วในการพายเรือคยัคไดดีขึ้น และ
สามารถนํามาปรับใชใหเกิดประโยชนตอนักกีฬาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฉ

Independent Study Title Effect of Strength and Balance Training Program of the Upper 
Body on the Speed in Kayaking of Chiang Mai Youth Canoeing 
Athletes 

Author    Act. Sub. Lt. Pattaya Sangkumma 
Degree    Master of Science (Sports Science) 
Independent Study Advisory Committee 
    Asst.Prof.Peanchai Khamwong Chairperson 
    Assoc.Prof.Sainatee Pratthanaphon Member 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study was to determine the effect of Strength and Balance Training 

Program of the Upper Body on the Speed of Kayak Paddlers. Participants were 12 athletes of 
Chiang Mai Youth Canoeing Athletes. They were divided into 2 groups, with 6 persons per 
group.  The experimental group performed Strength and Balance Training Program of the Upper 
Body with the normal training program. The control group performed only the normal training 
program for 6 weeks. Particitants were measured 1 RM, Balancing on kayak and the speed by 
timing the performance of 500 meter kayak paddling at pre and post training. The results were 
analyzed by using the nonparametric test with SPSS statistic for window version 14.00. 
 

The results showed that in both group, there were statistically significant increase (p < 
0.05) in the strength performance time of kayaking. Balance of pre and post training were 
5.67+1.63 sec. and 8.33+1.21 sec. statistically significant increase (p < 0.05). Speed by timing the 
performance of 500 meter kayak paddling were 145.17+10.17 sec. and 141.33+9.73  sec. there 
were statistically significant decrease (p < 0.05), respectively. In the experimental group, there 
were statistically significant increase (p < 0.05), the performance balance of pre and post training 
were 5.67+1.63 sec. and 13.67+2.73 sec., the performance time of kayaking at pre and post 
training were 141.17+11.05 sec. and 137.00+11.76 sec., respectively. In between groups, there 
were statistically significant differences in the mean difference performance balance and 
performance time of kayaking (p < 0.01). 
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 Therefore, the Strength and Balance Training Program of the Upper Body with the 
normal training program group has shown better performance than the normal training group. The 
adding program can improve the speed of kayak paddlers, and could be added to the normal 
training program. 
 
 


