
 
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
การศึกษาคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร           

แอล-คาร์นีทีนท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของสมรรถภาพทางกายดา้นความแข็งแรงและดา้นความ
ทนทานขอ งนัก กี ฬ า ในระ ย ะสั้ น  โด ย มี ก ลุ่ มตัว อ ย่ า ง เ ป็ นนั ก กี ฬ าซอฟท์บอลขอ ง
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 20 คน (ชาย 10 คน,หญิง 10 คน) ซ่ึงไดผ้ลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่1  แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มทดลอง 
 

ตัวแปร ข้อมูล 
จ านวน (คน) 16 
อาย ุ(ปี) 19.62 ± 1.20 (18-22) 

ส่วนสูง (ซม.) 167 ± 8.42 (155-180) 
น ้าหนกั (กก.) 63.31 ± 12.29 (52-99) 
BMI (กก./ม2) 22.56 ± 2.90 (19.57-30.55) 

 
จากตารางท่ี 1  แสดงข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มทดลองซ่ึงเป็นนักกีฬาซอฟท์บอลของ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  จ  านวน 16 คน   เป็นชาย 7 คน หญิง 9 คน  ไม่ผา่นเกณฑ์การคดัเขา้ เป็นชาย 
4 คน  หญิง 1 คน อายเุฉล่ีย 19.62 ± 1.20 ปี ส่วนสูงเฉล่ีย 167 ± 8.42 เซนติเมตร น ้ าหนกัเฉล่ีย 63.31 
± 12.29 กิโลกรัม ค่า  BMI เฉล่ีย 22.56 ± 2.90 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑป์กติ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 

ตารางที ่2  แสดงค่ามธัยฐาน(เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25th และ 75th) (ต ่าสุด-สูงสุด) ของตวัแปรต่างๆในเพศ
ชาย 
 

การทดสอบ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

HGL (กก.) 36 (35,44) 
(32-48) 

40 (35,42) 
(34-49) 

42 (34,45) 
(32-46) 

HGR (กก.) 42 (40,46) 
(38-49) 

45 (41,48) 
(38-48) 

43 (41,48) 
(41-51) 

กระโดดไกล (ซม.) 213 (203,219) 
(185-238) 

225 (214,230) 
( 191-236) 

218 (215,233) 
(197-236) 

วิง่ 800,1000 เมตร 
(นาที) 

4.66 (4.40,4.94) 
(3.79-5.12) 

4.49 (4.32,4.99) 
(3.67-5.02) 

4.35 (4.18,4.53) 
(4.07-5.23) 

Sit up (คร้ัง/นาที) 49 (34,53) 
(33-65) 

55 (52,63) 
(38-71) 

65 (53,68)  
(50-73) 

 
จากตารางท่ี 2  แสดงค่ามธัยฐาน (เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25th และ 75th) (ต ่าสุด-สูงสุด) ของตวั

แปรต่างๆในเพศชาย พบวา่  
แรงบีบมือข้างซ้าย (HGL)   

คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 36 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 และ 75 เท่ากบั 35 และ 
44 กิโลกรัม 

คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานท่ากบั 40 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 35 และ 42 
กิโลกรัม 

คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 42 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 34 และ 
45 กิโลกรัม    

แรงบีบมือข้างขวา (HGR)   
คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 42 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 40 และ 

46 คร้ัง/นาที  
คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 45 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 41 และ 

48 กิโลกรัม  
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คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 43 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 41 และ 
48 กิโลกรัม  

กระโดดไกล   
คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 213 เซนติเมตร เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 203 

และ 219 เซนติเมตร 
คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 225 เซนติเมตร เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 214 

และ 230 เซนติเมตร 
คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 218 เซนติเมตร เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 215 

และ 233 เซนติเมตร  
วิง่ระยะไกล   

คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.66 นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 4.40 และ 
4.94 นาที  

คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.49 นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 4.32 และ 
4.99 นาที 

คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.35 นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 4.18 และ 
4.53 นาที 

Sit up 1 นาท ี 
คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 49 คร้ัง/นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 34 และ 

53 คร้ัง/นาที  
คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 55 คร้ัง/นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 52 และ 

63 คร้ัง/นาที  
คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 65 คร้ัง/นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 53 และ 

68 คร้ัง/นาที  
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ตารางที ่3 แสดงค่ามธัยฐาน (เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25th และ 75th) (ต ่าสุด-สูงสุด) ของตวัแปรต่างๆในเพศ
หญิง 
 

การทดสอบ คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 คร้ังที ่3 

HGL (กก.) 22 (19,26) 
(18-30) 

20 (19.5,24) 
(11-28) 

24 (20.5,25.5) 
(17-27) 

HGR (กก.) 28 (23.5,29.5) 
(20-35) 

26 (21,28.5) 
(20-32) 

27 (24.5,31.5) 
(20-35) 

กระโดดไกล (ซม.) 174 (147,184.5) 
(133-202) 

178 (152,189) 
( 144-200) 

180 (155.5,183.5) 
(150-199) 

วิง่ 800,1000 เมตร 
(นาที) 

4.25 (3.86,4.8) 
(3.60-5.58) 

4.5 (3.96,5.21) 
(3.65-5.51) 

4.27 (3.87,4.76) 
(3.76-5.23) 

Sit up (คร้ัง/นาที) 46 (39.5,53.5) 
(24-60) 

53 (46,56.5) 
(30-62) 

61 (52.5,66) 
(47-71) 

 
 จากตารางท่ี 3  แสดงค่ามธัยฐาน (เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25th และ 75th) (ต ่าสุด-สูงสุด) ของตวั
แปรต่างๆในเพศหญิง พบวา่ 

แรงบีบมือข้างซ้าย (HGL)   
คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 22 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 และ 75 เท่ากบั 19 และ 

26 กิโลกรัม 
คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 20 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 และ 75 เท่ากบั 19.5 และ 

24 กิโลกรัม 
คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 24 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 20.5 และ 

25.5 กิโลกรัม     
แรงบีบมือข้างขวา (HGR)   

คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 28 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 23.5 และ 
29.5 กิโลกรัม  

คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 26 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 21 และ 
28.5 กิโลกรัม  
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คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 27 กิโลกรัม เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 24 และ 
31.5 กิโลกรัม  

 
กระโดดไกล   

คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 174 เซนติเมตร เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 147 
และ 184.5 เซนติเมตร 

คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 178 เซนติเมตร เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 152 
และ 189 เซนติเมตร 

คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 180 เซนติเมตร เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 155.5 
และ 183.5 เซนติเมตร  

วิง่ระยะไกล   
คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.25 นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 3.86 และ 

4.8 นาที  
คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.5 นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 3.96 และ 

5.21 นาที  
คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 4.27 นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 3.87 และ 

4.76 นาที  
Sit up 1 นาท ี 

 คร้ังท่ี 1 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 46 คร้ัง/นาที เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 25 และ 75 เท่ากบั 39.5 และ 
53.5 คร้ัง/นาที  

คร้ังท่ี 2 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 53 คร้ัง/นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 46 และ 
56.5 คร้ัง/นาที  

คร้ังท่ี 3 มีค่ามธัยฐานเท่ากบั 61 คร้ัง/นาที เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 25 และ 75 เท่ากบั 52.5 และ 
66 คร้ัง/นาที  
 
 
 
 


