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บทคัดย่อ 
    

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลการทานผลิตภณัฑ์เสริมอาหารแอล-คาร์นีทีนท่ี
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสมรรถภาพทางกายระยะสั้นดา้นความแขง็แรงและดา้นความทนทาน
ของนกักีฬาในระยะสั้น โดยการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาในนกักีฬาซอฟท์บอล จ านวน 20 คน (ชาย 10 
คน,หญิง 10 คน)อายุเฉล่ีย 19.62 ± 1.20 ปี นกักีฬาทั้งหมดจะถูกศึกษา โดยไดใ้ชท้ั้งแอล-คาร์นีทีน 
หลอก (placebo) และแอล-คาร์นีทีนจริง แบบสุ่ม (randomized sampling) ปริมาณของแอล-คาร์นี
ทีนท่ีไดรั้บคือ 2,000 มิลลิกรัมเพียงคร้ังเดียว ท าการทดสอบ 3 คร้ัง  คือ คร้ังท่ี 1 เป็นช่วงก่อนการ
ทดสอบ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐาน  คร้ังท่ี 2 และ คร้ังท่ี 3 ห่างกนัประมาณ  1 อาทิตย ์ ในแต่ละคร้ัง
หลังจากได้รับแอล-คาร์นีทีนหลอกหรือจริง เป็นเวลา 45 นาที นักกีฬาจะได้รับการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย 4 รายการไดแ้ก่ กระโดดไกล  แรงบีบมือ  ลุก-นัง่ 1 นาที (Sit up) และ วิ่ง
ระยะไกล  จากนั้นน าผลการศึกษาทั้ง 3 คร้ังมาเปรียบเทียบทางสถิติดว้ย Non-parametric repeated 
measurement  
 ผลการศึกษาพบวา่ เม่ือน าผลการทดสอบทั้ง 3 คร้ัง พบวา่ค่ามธัยฐานของความแข็งแรงของ
ร่างกายไดแ้ก่ แรงบีบดา้นซ้ายทั้ง 3 คร้ัง เพศชาย (36, 40 และ 42 กิโลกรัม) เพศหญิง (22, 20 และ 
24 กิโลกรัม) แรงบีบมือดา้นขวาทั้ง 3 คร้ัง เพศชาย (42, 45 และ 43 กิโลกรัม) เพศหญิง (28, 26 และ 
27 กิโลกรัม) กระโดดไกลทั้ง 3 คร้ัง เพศชาย (213, 225 และ 218 เซนติเมตร) เพศหญิง (174, 178 
และ 180 เซนติเมตร) และความทนทานของร่างกายไดแ้ก่ ระยะเวลาในการวิ่งระยะไกลทั้ง 3 คร้ัง 
เพศชาย (4.66, 4.49  และ 4.35 นาที) เพศหญิง (4.25, 4.50 และ 4.27 นาที) และจ านวนคร้ังท่ีไดจ้าก
การ Sit up ภายใน 1 นาที ทั้ง 3 คร้ัง เพศชาย (49, 55 และ 65 คร้ัง) เพศหญิง (46, 53 และ 61 คร้ัง) 
ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับนัยส าคญั 0.05 จากผลการศึกษาคร้ังน้ี สรุปได้ว่า การ
รับประทานผลิตเสริมอาหารแอล-คาร์นีทีนในปริมาณ 2000 มิลลิกรัมเพียงคร้ังเดียว ไม่มีผลต่อ



จ 
 

สมรรถภาพทางกาย ทั้ง ระยะทางในการกระโดดไกล แรงบีบมือ จ านวนคร้ังในการลุก-นัง่ภาย 1 
นาที และระยะเวลาในการวิง่ระยะไกล  
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ABSTRACT 
 

Aim of this study was to evaluate the short effects of L-carnitine supplementation on physical 
performance; Strength and endurance in athletics.    

This study was studied in 20 Softball players (10 men and 10 women) with aged 19.62 ± 1.20 
years old. All was randomized sampling for supplement the L-carnitine (2,000 mg) or placebo. 
Three time repeated trials; baseline, L-carnitine or placebo supplementation were signed. 
Jumping, hand grip, sit-up and distant running were evaluated. Non-parametric repeated 
measurement in SPSS version 17.0 was used for statistical analysis. 

 The results showed the results of three trails. Hand grip of left /Man (36, 40 and 42 
kilogram) Woman (22, 20 and 24 kilogram) right hand /Man (42, 45 and 43 kilogram) Woman 
(28, 26 and 27 kilogram), distance from jumping test /Man (213, 225 and 218 cm.) Woman (174, 
178 and 180 cm). For physical endurance; time of running /Man (4.66, 4.49 and 4.35 minutes) 
Woman (4.25, 4.50 and 4.27 minutes) and time of sit up within 1 minute /Man (49, 55 and 65) 
Woman (46, 53 และ 61). Statistical analysis of all parameters between trails showed no different 
results  (p> 0.05)  

 This study can be concluded that single dose of L-carnitine supplementation at 2,000 mg 
is not effect on the physical performance; distance from jumping, hand-grip, number of sit-up 
within 1 minute, and time of distant running.  
  


