
 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกความแข็งแรงกล้ามเน้ือ
แกนกลางต่อการทรงตวัในนกักีฬาฟุตบอล ภายหลงัจากการฝึกดว้ยโปรแกรมการฝึกความแข็งแรง
กลา้มเน้ือแกนกลางดว้ยการใช้ swiss ball เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ โดยพิจารณาค่าเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี 

 ความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลาง ขณะนอน 
 ความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลาง ขณะยนื 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง anterior ในการทดสอบ SEBT 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง antero-lateral ในการทดสอบ SEBT 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง lateral ในการทดสอบ SEBT 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง postero-lateral ในการทดสอบ SEBT 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง posterior ในการทดสอบ SEBT 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง postero-medial ในการทดสอบ SEBT 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง medial ในการทดสอบ SEBT 
 ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง antero-medial ในการทดสอบ SEBT 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 โดยผูว้ิจ ัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการทดลองมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป SPSS version 11.0 โดยแสดงค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และน าเสนอ
ขอ้มูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิพร้อมค าอธิบายดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 



ตาราง 1 แสดงค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลพืน้ฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง (n=18) 

    

ลกัษณะทางกายภาพ  Mean ± SD 
อาย ุ(ปี)  16.89 ± 0.47  
น ้าหนกั (กิโลกรัม)  60.33 ± 6.25  
ส่วนสูง (เซนติเมตร)  165.05 ± 37.29  

ดชันีมวลกาย (kg/m²)  19.96 ± 1.68  
 

จากตาราง 1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีอายุเฉล่ียเท่ากบั 16.89 ±0.47 ปี น ้ าหนกั 60.33 ±6.25 
กิโลกรัม ส่วนสูง 165.05 ±37.29 เซนติเมตร และค่าดชันีมวลกายเท่ากบั 19.96 ±1.68 kg/m² 
 
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ PBU และ SEBT ก่อนและ
หลงัการฝึกเพือ่เพิม่ความแข็งแรงกล้ามเนือ้แกนกลาง (n=18) 
 Pre-test Post-test Mean  

p - value  mean ± SD mean ± SD difference 
PBU : lying on back  50.17 ± 13.45 54.89 ± 11.90 4.72    0.001** 
PBU : stand 12.67 ± 4.84 14.00 ± 3.34 1.33   0.016* 
 
SEBT : anterior 

 
85.28 ± 5.64 

 
88.00 ± 5.20 

 
2.72 

  
   0.001** 

SEBT : antero-lateral 87.89 ± 7.43 90.11 ± 7.26 2.22    0.001** 
SEBT : lateral 91.67 ±7.74 93.61 ± 7.32 1.94    0.001** 
SEBT : postero-lateral 94.56 ± 6.74 96.22 ± 6.37 1.67    0.001** 
SEBT : posterior 91.83 ± 6.46 94.22 ± 6.11 2.39    0.001** 
SEBT : postero-medial 89.56 ± 5.84 91.39 ± 5.49 1.83    0.001** 
SEBT : medial 80.06 ± 6.98 81.83 ± 6.59 1.78    0.001** 
SEBT : antero-medial 77.06 ± 5.23 78.94 ± 5.08 1.89    0.001** 
หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p < 0.05 

    ** หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p < 0.01 



 จากตาราง 2 จะเห็นไดว้่าเม่ือท าการเปรียบเทียบผลของการฝึกของผูเ้ขา้ร่วมการทดลอง
ก่อนและหลงั การฝึกโปรแกรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลางเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์
พบวา่  

1. ความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลาง ขณะนอน ก่อนฝึกเท่ากบั 50.17±13.45 มิลลิเมตร
ปรอท หลงัการฝึกเท่ากบั 54.89±11.90 มิลลิเมตรปรอท มีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 4.72 มิลลิเมตรปรอท มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 

2. ความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลาง ขณะยืน ก่อนการฝึกเท่ากบั 12.67±4.84 มิลลิเมตร
ปรอท หลงัการฝึกเท่ากบั 14.00±3.34 มิลลิเมตรปรอท มีค่าเพิ่มข้ึนเท่ากบั 1.33 มิลลิเมตรปรอท มี
ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.016** (p <0.05) 

3. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง anterior ในการทดสอบ SEBT ก่อนการฝึก 
เท่ากบั 85.28±5.64 เซนติเมตร หลงัการฝึกเท่ากบั 88.00±5.20 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 2.72 
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 

4. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง antero-lateral ในการทดสอบ SEBTก่อนการ
ฝึกเท่ากบั 87.89±7.43 เซนติเมตร หลงัการฝึกเท่ากบั 90.11±7.26 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 2.22 
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 

5. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง lateral ในการทดสอบ SEBT ก่อนการฝึก
เท่ากับ 91.67±7.74 เซนติเมตร หลังการฝึกเท่ากับ 93.61±7.32 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 1.94
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 

6. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง postero-lateral ในการทดสอบ SEBT ก่อนการ
ฝึกเท่ากบั 94.56±6.74 เซนติเมตร หลงัการฝึกเท่ากบั 96.22±6.37 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 1.67
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 

7. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง posterior ในการทดสอบ SEBT ก่อนการฝึก
เท่ากับ 91.83±6.46 เซนติเมตร หลังการฝึกเท่ากับ 94.22±6.11 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 2.39
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 

8. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง postero-medial ในการทดสอบ SEBT ก่อนการ
ฝึกเท่ากบั 89.56±5.84 เซนติเมตร หลงัการฝึกเท่ากบั 91.39±5.49 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 1.83 
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 

9. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง medial ในการทดสอบ SEBT ก่อนการฝึก
เท่ากบั 80.06±6.98 เซนติเมตร หลงัการฝึกเท่ากับ 81.83±6.59 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 1.78
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 



10. ความสามารถในการทรงตวัในทิศทาง antero-medial ในการทดสอบ SEBT ก่อนการ
ฝึกเท่ากบั 77.06±5.23 เซนติเมตร หลงัการฝึกเท่ากบั 78.94±5.08 เซนติเมตร มีค่าเพิ่มข้ึน 1.89
เซนติเมตร มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.001** (p <0.01) 
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แผนภูมิ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลางก่อน และหลงัฝึกดว้ย
โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลาง จากการทดสอบดว้ย PBU 
หมายเหตุ  * หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p < 0.05 

    ** หมายถึง มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั p < 0.01 
 

จากแผนภูมิ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลางก่อน 
และหลงัฝึกดว้ยโปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลาง จากการทดสอบดว้ย 
PBU พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลางเพิ่มข้ึนในท่านอนจาก 50.17 มิลลิเมตร
ปรอท เป็น 54.89 มิลลิเมตรปรอท และในท่ายืนจาก 12.67 มิลลิเมตรปรอท เป็น 14 มิลลิเมตร
ปรอท 
 เม่ือเปรียบเทียบผลต่างของความแข็งแรงกล้ามเน้ือแกนกลางก่อน และหลงัการฝึกด้วย 
สถิติ paired t-test พบวา่ในท่านอนกลุ่มตวัอยา่งมีความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลางเพิ่มข้ึนหลงัจาก
ฝึกดว้ยโปรแกรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) 
และในท่ายนืกลุ่มตวัอยา่งมีความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลางเพิ่มข้ึนหลงัจากฝึกดว้ยโปรแกรมเพื่อ
เพิ่มความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 

** 

* 
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แผนภูมิ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการทรงตวัระหวา่งก่อน และหลงัการฝึกดว้ยโปรแกรม
การฝึกเพื่อเพิ่มความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลาง จากการทดสอบดว้ย SEBT 
 
 จากแผนภูมิ 2 แสดงการเปรียบเทียบผลต่างของการทรงตวัก่อนและหลังการฝึกตาม
โปรแกรมการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกลา้มเน้ือแกนกลาง จากการทดสอบดว้ย SEBT พบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งมีความสามารถในการทรงตวัแบบเคล่ือนท่ีเพิ่มข้ึนในแต่ละทิศทางของการทดสอบ SEBT 
คือ A จาก 85.28 เซนติเมตร เป็น 88.00 เซนติเมตร, AL จาก 87.89 เซนติเมตร เป็น 90.11 
เซนติเมตร, L จาก 91.67 เซนติเมตร เป็น 93.61 เซนติเมตร, PL จาก 94.56 เซนติเมตร เป็น 96.22 
เซนติเมตร, P จาก 91.83 เซนติเมตร เป็น 94.22 เซนติเมตร, PM จาก 89.56 เซนติเมตร เป็น 91.39 
เซนติเมตร, M จาก 80.06 เซนติเมตร เป็น 81.83 เซนติเมตร, AM จาก 77.06 เซนติเมตร เป็น 78.94 
เซนติเมตร 

เม่ือเปรียบเทียบผลต่างของระยะทางจากจุดศูนยก์ลาง (centre of grid) ดว้ยสถิติ paired t-
test พบว่ากลุ่มตวัอย่างเพิ่มความสามารถในการทรงตวัแบบเคล่ือนท่ีได้มากข้ึนหลงัจากฝึกด้วย
โปรแกรมเพื่อเพิ่มความแขง็แรงกลา้มเน้ือแกนกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.01) 


