
 
บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 จากการศึกษาผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกายก่อนและหลงัไดรั้บ

การออกก าลงักายในน ้ า  8  สัปดาห์ของนกักีฬาฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  กลุ่มโรงเรียน 
ม่วงน้อย ต าบลม่วงน้อย อ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาล าพูนเขต  1  โดยท าการทดสอบ ความอ่อนตัว  ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือ          
พลงักลา้มเน้ือ  ความเร็ว  ความคล่องแคล่วว่องไว  ความอดทนของกลา้มเน้ือ และความทนทาน
ของระบบหายใจและไหลเวยีนโลหิต ผลการศึกษามีดงัน้ี 

 
ผลการศึกษา 
1.ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมการศึกษา  

ตารางที่ 2 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของนกักีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ของกลุ่มโรงเรียน
ม่วงนอ้ย ต าบลม่วงนอ้ย อ าเภอป่าซาง จงัหวดัล าพนู (N =25) 

 
 ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

อาย ุ(ปี) 
น ้าหนกั (กิโลกรัม) 
ส่วนสูง (เซนติเมตร) 

7.00 
21.00 

124.00 

12.00 
94.00 
169.00 

10.64 
40.26 

142.88 

1.31 
18.14 
10.74 

 
 นกักีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน  12  ปี  ท่ีเขา้รับการออกก าลงักายตามโปรแกรมมีอายุ
นอ้ยสุด 7  ปี อายุมากสุด 12  ปี  อายุเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  10.64±1.31  ปี มีน ้ าหนกั
น้อยสุด 21 กิโลกรัม น ้ าหนักมากสุด 94 กิโลกรัม น ้ าหนักเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
40.26±18.14 กิโลกรัม มีส่วนสูงน้อยสุด 124 เซนติเมตร ส่วนสูงมากสุด 169 เซนติเมตร ส่วนสูง
เฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 142.88±10.74 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2) 
 
. 



ตารางที ่3 แสดงการเปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ก่อนและหลงัการเขา้โปรแกรมการออกก าลงักายในน ้า เป็นเวลา 8 สัปดาห์ 

สมรรถภาพทางกาย 
( Physical Fitness) 

ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(ค่าต ่าสุด,ค่าสูงสุด) แตกต่าง t df P-volue 

ก่อน หลงั 

1.ความอ่อนตวั (เซนติเมตร) 
6.12±3.43 
(1,12) 

8.04±3.55 
(3,16) 

1.92±0.12 +2.39 24 .000* 

2.ความแขง็แรงของกลา้มเน้ือ (กิโลกรัม) 
57.75±22.52 
(20,104) 

65.88±25.55 
(25,145) 

8.16±3.30 +0.07 24 .000* 

3.พลงักลา้มเน้ือ (เซนติเมตร) 
151.0±21.79 
(110,206) 

159.16±21.93 
(131,228) 

8.16±0.13 +1.64 24 
.000* 

4.ความคล่องแคล่ววอ่งไว (วินาที) 
12.48±1.10 
(10.32,14.92) 

12.10±0.88 
(10.24,13.81) 

-0.37±0.22 +12.30 24 .000* 

5.ความอดทนของกลา้มเน้ือ (คร้ัง) 
18.36±4.21 
(11,25) 

20.68±4.41 
(13,27) 

2.32±0.021 +1.63 24 .000* 

6.ความเร็ว (วนิาที) 
9.45±0.83 
(7.54,10.96) 

8.96±0.71 
(7.48,10.54) 

-0.33±0.11 +6.62 24 .000* 

7.อตัราชีพจรขณะพกั (คร้ังต่อนาที) 
83.76±11.68 
(60,108) 

73.08±10.70 
(48,90) 

-10.68±0.97 -1.73 24 .000* 

8.ชีพจรสูงสุดหลงัการทดสอบ step  test 
(คร้ังต่อนาที) 

137.52±22.84 
(114,210) 

117.12±16.62 
(84,150) 

-20.40±6.21 +5.12 24 .000* 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (p<0.001) 
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2.สมรรถภาพทางกาย 
สมรรถภาพทางกายดา้นความอ่อนตวั (Flexibility) ของนกักีฬาฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน 

12 ปี ก่อนและหลังการออกก าลังกายในน ้ ามีค่าเท่ากับ 6.12±3.43 เซนติเมตรและ 8.04±3.55 
เซนติเมตร ตามล าดบั โดยมีค่าความแตกต่างระหวา่งก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ าเท่ากบั 
1.92+0.12 เซนติเมตร ซ่ึงมีค่าเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (p<0.001) ดา้นความแข็งแรง
ของกลา้มเน้ือ (Muscle Strength) ก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ ามีค่าเท่ากบั 57.75±22.52 
กิโลกรัมและ 65.88±25.55 กิโลกรัม ตามล าดบั โดยมีค่าความแตกต่างระหว่างก่อนและหลงัการ
ออกก าลงักายในน ้ าเท่ากบั 8.16+3.30 กิโลกรัม ซ่ึงมีค่าเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
(p<0.001) ดา้นพลงักลา้มเน้ือ (Muscle Power) ก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ ามีค่าเท่ากบั  
151.00±21.79 เซนติเมตรและ 159.16±21.93 เซนติเมตร ตามล าดบั โดยมีค่าความแตกต่างระหวา่ง
ก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ าเท่ากบั 8.16+0.13 เซนติเมตร ซ่ึงมีค่าเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั (p<0.001) ดา้นความคล่องแคล่ววอ่งไว (Agility)  ก่อนและหลงัการออกก าลงักาย
ในน ้ ามีค่าเท่ากบั 12.48±1.10 วินาทีและ 12.10±0.88 วินาที ตามล าดบั โดยมีค่าความแตกต่าง
ระหว่างก่อนและหลังการออกก าลังกายในน ้ าเท่ากับ  -0.37-0.22  วินาที ซ่ึงมีค่าลดลงอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (p<0.001)  ดา้นความอดทนของกลา้มเน้ือ (Muscle Endurance) ก่อนและ
หลงัการออกก าลงักายในน ้ ามีค่าเท่ากบั 18.36±4.21 คร้ังและ 20.68±4.41 คร้ัง ตามล าดบั โดยมีค่า
ความแตกต่างระหวา่งก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ าเท่ากบั 2.32+0.02 คร้ัง  ซ่ึงมีค่าเพิ่มข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั (p<0.001)   ดา้นความเร็ว (Speed) ก่อนและหลงัการออกก าลงักาย
ในน ้ ามีค่าเท่ากบั 9.45±0.83 วินาทีและ 8.96±0.71 วินาที ตามล าดบั โดยมีค่าความแตกต่างระหวา่ง
ก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ าเท่ากบั -0.33-0.11 วินาที  ซ่ึงมีค่าลดลงอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั (p<0.001)  ด้านความทนทานของระบบการหายใจและไหลเวียนโลหิต (Cardio 
Respiratory Endurance) ชีพจรขณะพกัก่อนเขา้โปรแกรมและชีพจรขณะพกัก่อนการทดสอบหลงั
การออกก าลงักายในน ้ ามีค่าเท่ากบั  83.76±11.68  คร้ังต่อนาทีและ 73.08±10.70  คร้ังต่อนาที 
ตามล าดบั โดยมีค่าความแตกต่างระหวา่งก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ าเท่ากบั  -10.68-0.97 
คร้ังต่อนาที  ซ่ึงมีค่าลดลงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ (p<0.001)   ชีพจรสูงสุดหลังการ
ทดสอบ YMCA 3-minute step test ก่อนและหลงัการออกก าลงักายในน ้ ามีค่าเท่ากบั 137.52±22.84 
คร้ังต่อนาทีและ 117.12±16.62 คร้ังต่อนาที ตามล าดบั โดยมีค่าความแตกต่างระหวา่งก่อนและหลงั
การออกก าลงักายในน ้ าเท่ากบั -20.40-6.21 คร้ังต่อนาที ซ่ึงมีค่าลดลงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั (p<0.001) 
 


