บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการ
ฝกตามโปรแกรมปกติ และ ผลของกลุมที่ฝกโปรแกรมปกติอยางเดียว ที่มีตอปฏิกริ ิยาตอบสนอง
(RT) และกําลัง(power output)โดยกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ
นักศึกษาของสถาบันการพลศึกษา เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริก
รวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ ในกลุม ทดลอง และโปรแกรมการฝกเพียงอยางเดียวในกลุม
ควบคุม ทําการฝก 3 วัน ตอสัปดาห คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร เปนเวลา 8 สัปดาห วัดผล
กอนและหลังการฝก ทั้ง 2 กลุม ทดสอบเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ปฏิบัติคนละ 10 ครั้ง นําเวลาที่
ไดจากการทดสอบ 6 ใน 10 ครั้ง โดยตัดเวลาที่ดีที่สุดและต่ําที่สุด 2 ครั้งออก และทดสอบกําลัง
โดยทําการปน จักรยานวัดงานโดยใชแขน (Arm ergometer)ควบคุมจํานวนรอบใหอยูที่ 100 รอบ
ตอนาที ที่ 400 วัตต ปนใหนานที่สุดเทาที่จะทําไดแลวจับเวลาที่ปน ได การทดสอบจะสิ้นสุดลง
เมื่อผูทําการทดสอบมีความเร็วรอบในการปนนอยกวา 75 รอบตอนาที นําคาที่ไดมาหาคาเฉลีย่
และทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
บันทึกผล นําผลการทดสอบกอนและหลังการฝกตาม
โปรแกรม มาวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 13.0
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้
จากการวิเคราะหขอมูล ปรากฏผลดังนี้
1.กลุมทดลองและกลุมควบคุมมีขอมูลทั่วไปคือ อายุ น้ําหนัก สวนสูง ชีพจรขณะพัก และ
ความดันโลหิต ไมแตกตางกัน
2. เมื่อทําการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห นักกีฬาทั้ง 2 กลุมคือกลุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติ
อย า งเดี ย ว และกลุ ม ที่ ฝ ก พลั ย โอเมตริ ก ร ว มกั บ การฝ ก ตามโปรแกรมปกติ มี เ วลาปฏิ กิ ริ ย า
ตอบสนอง (RT) ดีขึ้นและมีกําลังหรือระยะเวลาในการปนจักรยานวัดงานเพิ่มขึ้น อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ p<0.05
3. เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงเวลาปฏิกิริยาตอบสนอง ระหวางกลุมควบคุมที่ฝก
ตามโปรแกรมปกติอยางเดียวและกลุมที่ฝกพลัยโอเมตริกควบคูกับฝกตามโปรแกรมปกติ เปนเวลา
8 สัปดาห พบวาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพายทั้ง 2 กลุมมีการลดลงไมแตกตางกัน
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5. เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานไดหลังการฝก
ระหวางกลุมควบคุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียวและกลุมทดลองที่ฝกพลัยโอเมตริกควบคู
กับฝกตามโปรแกรมปกติ พบวานักกีฬากลุมทดลอง สามารถปนจักรยานวัดงานไดเปนเวลานาน
กวากลุมควบคุมที่ฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p>0.01
อภิปรายผล
ผูวิจัยไดอภิปรายผลดังนี้
การศึกษาในครั้งนี้เปนการศึกษาผลของพลัยโอเมตริกที่มีตอเวลาปฏิกิริยาตอบสนองและ
กําลังหรือระยะเวลาที่ใชแขนปนจักรยานวัดงานได ในนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย จํานวน 10 คน ซึ่งเปน
นั ก กี ฬ าที่ มีระดั บ ความสามารถและประสบการณใ นการเล น กี ฬ าเรื อ 5 ฝ พ ายอยู ในระดั บสู ง
เนื่องจากเปนนักกีฬาที่เขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 และครั้งที่
35 ซึ่งไดรับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดงตามลําดับ การศึกษานี้ไดแบงผูเขารวมการศึกษาแบบ
สุมออกเปน 2กลุม คือกลุมควบคุมซึ่งฝกตามโปรแกรมปกติ ซึ่งประกอบไปดวยการอบอุนรางกาย
และการฝกซอมดวยการพายเรือในระยะตางๆ เพื่อพัฒนาความทนทาน ความแข็งแรง ความเร็ว
และการฝกทักษะในการพายเรือที่ถูกตอง สวนกลุมทดลองนั้นโปรแกรมการฝกจะประกอบไปดวย
การฝกตามโปรแกรมปกติเหมือนกลุมควบคุมรวมกับการฝกโอเมตริก (ดังแสดงในภาคผนวก) ซึ่ง
สวนใหญจะเปนการออกกําลังของกลามเนื้อสวนบน เชน Deltoid, Triceps, Brachii, Pectoralis
major, Latissimus dorsi, Trapezius, Sarcospinalis เปนตน ทําการประเมิน 2 ตัวแปร คือ เวลา
ปฏิกิริยาตอบสนองและกําลัง โดยใชเครื่อง Reaction time และจักรยานวัดงาน (cycle ergo
meter) ซึ่งประยุกตเพื่อใชแขนปนทําการประเมินกอนและหลังการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห ผล
การศึกษาพบวา ทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองมีเวลาปฏิกิริยาตอบสนองลดลง ภายหลังการฝก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตเมื่อนําผลการเปลี่ยนแปลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมา
เปรียบเทียบกัน พบวานักกีฬาเรือ 5 ฝพายทั้ง 2 กลุม มีการลดลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองไม
แตกตางกัน (p>0.05) ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกนั้น ไมมี
ผลตอการลดลงของเวลาปฏิกิริยาตอบสนองของนักกีฬาเรือพายกลุมทดลอง ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมุติฐานทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทาทางการฝกบางทา เชนทา overhead pass, side throw
ประกอบกับน้ําหนักของลูกบอลที่ใชฝกนั้นมีความหนักมากเกินไปซึ่งการศึกษานี้ใชเมดิซินบอล 4
และ 5 กิโลกรัมทําใหนักกีฬาไมสามารถรับและสงเมดิซินบอลในทาทางดังกลาวไดอยางรวดเร็ว
โดยผูทําการศึกษาพบวา ในขณะฝกซอมในทาทางดังกลาวนั้น นักกีฬามีการเสียการทรงตัว เชน
เซ ขณะที่ รับ ลูก บอล นอกจากนี้ รูป แบบการฝ ก ของพลั ย โอเมตริ ก ในขณะรั บ และส ง บอลที่ ไ ม
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เหมาะสมอันสืบเนื่องมาจากการใชเมดิซินบอลที่หนักเกินไปก็อาจสงผลในทางลบตอเวลาปฏิกริ ยิ า
ตอบสนองได ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาตอไปเพื่อพัฒนาเวลาปฏิกิริยาตอบสนองในนักกีฬากลุมนี้
ใหดียิ่งขึ้น
เมื่อพิจารณาถึงผลของการฝกพลัยโอเมตริกที่มีตอ กําลัง (power output) ซึ่งในการศึกษา
นี้จะหมายถึงความสามารถในการออกกําลังกายโดยไมใชออกซิเจน (anaerobic endurance
power) ทําการทดสอบโดยใชแขนปนจักรยานวัดงานดวยความเร็ว 100 รอบตอนาที ที่แรงตาน
400 วัตต เริ่มจับเวลาที่ปนไดและสิ้นสุดการทดสอบเมื่อผูเขารวมการทดสอบปนดวยความเร็วนอย
กว า 75 รอบต อ นาที หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ เป น การจั บ เวลาที่ อ อกกํ า ลั ง ได จ นหมดแรง (time
exhaustion) ผลการศึกษาพบวานักกีฬาเรือพายทั้งกลุมควบคุมและกลุมทดลองนั้นตางก็ มีเวลา
ในการปนจักรยานวัดงานเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (p<0.05) ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้งสองโปรแกรม
การฝกนั้นชวยเพิ่มกําลังในการพายเรือได แตเมื่อเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงเวลาในการปน
จัก รยานวัดงานไดเ ปนเวลานานกวากลุม ควบคุม ที่พักโปรแกรมปกติเ พียงอยางเดียว อยา งมี
นัยสําคัญ (p<0.05) จึงสรุปไดวา การฝกพลัยโอเมตริกนั้นเปนโปรแกรมหนึ่งที่ชวยพัฒนากําลังใน
นัก กี ฬาเรื อพายได นอกเหนื อไปจากการฝกตามโปรแกรมปกติ ซึ่ งสามารถอธิ บายได ดัง นี้คือ
เนื่องจากการฝกพลัยโอเมตริกนั้นจะเนนและพัฒนาความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อ เมื่อ
กลามเนื้อยืดทันทีทันใด จะเกิดปฏิกิริยาสะทอน แบบยืดตัว (stretch reflex) ทําใหมีระบบ
ประสาท (neurological
receptors) ดีขึ้นทั้งนี้เพราะในขณะที่สมองสั่งใหมีการหดตั วของ
กลามเนื้อ จะเกิดการทํางานประสานกันของ alphamotor neurons และ gamma mortor
neurons ซึ่งจะทําใหเกิดการทํางานประสานกันของทั้ง extrafusal และ intrafusal muscle fiber
ทําให muscle spindles สามารถรักษาความไวตอการกระตุนตอการถูกยืดในทุกชวงความยาว
ของกลามเนื้อ สงผลทําใหระบบประสาทและกลามเนื้อ มีการประสานสัมพันธกันไดดีขึ้น เพิ่ม
ความสามารถในการระดมผลของหนวยประสาทยนต (increase motor untirecruitment) และ
เพิ่มการนําสัญญาณประสาท (increase nerue conduction velocity) จนไดผลลัพธคือ กลามเนือ้
สามารถหดตัวไดเ ร็ วและแรงขึ้ นหรืออีก นัย หนึ่ ง ก็คือมี กํา ลังเพิ่ม ขึ้น ฉะนั้ น ผูฝก สอนควรจะนํา
โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกมาชวยเสริม นอกเหนือจากโปรแกรมการฝกตามปกติ
ทั้งนี้เนื่องจากการฝกพลัยโอเมตริก เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่ปนจักรยานวัดงานไดโดย
ใชวิธีการทดสอบเดียวกันกับการศึกษาของ Singh (1995) ซึ่งทําการศึกษาในนักกีฬาพายเรือมังกร
ชาวมาเลเซีย อายุเฉลี่ย 25.4±1.2 ป พบวานักกีฬาพายเรือมังกรมีเวลาที่ปนจักรยานวัดงานได
เทากับ 34.9±2.3 วินาที ในขณะที่การศึกษานี้ พบวากอนการฝกกลุมควบคุมและกลุมทดลองมี
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เวลาในการปนจักรยานวัดงานเทากับ 32.2±2.5 และ 35.2±6.9 วินาที ตามลําดับ และหลังการฝก
กลุมควบคุและกลุมทดลองมีเวลาในการปนจักยานวัดงานเพิ่มขึ้นเปน 38.4±3.6 และ 49.4±11.5
วินาทีตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาหลังการฝกทั้งโปรแกรมปกติและการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับ
โปรแกรมการฝกปกติ นักกีฬาเรือ 5 ฝพายในการศึกษานี้มี ความสามารถในการออกกําลังโดยไม
ใชออกซิเจนมากกวานักกีฬาเรือมังกรอยากเห็นไดชัดโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมที่มีการฝกพลัยโอ
เมตริกเพิ่มเติม ดังนั้นโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกในการศึกษานี้จึงนาจะเปนประโยชนกับการ
พายเรือในระยะทางที่ใชเวลาในการแขงขันไมเกิน 1 นาที เนื่องจากนักกีฬาสามารถรักษาระดับ
ความเร็วรอบและแรงตานในระดับสูงไดโดยกําลังไมตก (75 รอบตอนาทีที่แรงตาน 400 วัตต)
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1. นักพายเรือที่นําโปรแกรมนี้ไปใช ควรเปนนักกีฬาที่มีการฝกซอมอยางสม่ําเสมอ จนมี
ความแข็งแรงในระดับหนึ่ง ดังนั้นหากรวมกับการยืดกลามเนื้อกอนและหลังการฝกเพื่อปองกัน
การบาดเจ็บจากการฝกซอม เนื่องจากการฝกพลัยโอเมตริก เปนการฝกที่ตองใชความแข็งแรงของ
กลามเนื้อ
2. การฝกพลัยโอเมตริก สามารถนําไปใชฝกเพิ่มพลังของกลามเนื้อสวนตางๆ ในกีฬา
ประเภทอื่นได
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรทําการฝกโดยใชเมดิซิลบอลที่มีน้ําหนักนอยกวานี้ เชน 2 และ 3 กิโลกรัม
2. ควรนําเอาโปรแกรมการฝกทั้งสองไปประยุกตใชในการพายเรือชนิดอื่นๆ เชน กรรเชียง
แคนนู คยัค เปนตน
3. ควรมีการศึกษาผลของการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ที่มีตอปฏิกิริยาตอบสนอง

