บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลการฝ ก พลั ย โอเมตริ ก ร ว มกั บ การฝ ก ตาม
โปรแกรมปกติตอระบบพลังอนากาศนิยม ในนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย ภายหลังการฝก 8 สัปดาห
โดยกลุมตัวอยางเปนนักกีฬาเรือ 5 ฝพาย จากสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวน 10 คน มีอายุ 20 - 24 ป แบงแบบสุมออกเปน 2 กลุม ๆ ละ 5 คน
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติใน
กลุมทดลอง และโปรแกรมการฝกปกติอยางเดียวในกลุมควบคุม โดยการฝกตามโปรแกรมปกติ ทํา
การฝก 6 วันตอสัปดาหตั้งแตเวลา 17.00 – 19.00 น. และการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตาม
โปรแกรมปกติฝก 3 วันตอสัปดาห คือ วันจันทร วันพุธ วันศุกร ตั้งแตเวลา 17.00 – 19.00 น.
ระยะเวลา 8 สัปดาห ทั้งสองกลุมหยุดพักวันอาทิตย โดยไมประกอบกิจกรรมใดๆ ทั้งสองกลุมทํา
การทดสอบคาพลังอนากาศนิยม คาความจุพลังอนากาศนิยม และความเร็วในการพายเรือ บันทึกผล
ที่ไดในแบบบันทึกผล นําผลการทดสอบกอนและหลังการฝกตามโปรแกรมมาวิเคราะหทางสถิติ
โดยใชสถิติ Nonparametric the Mann - Whitney U และ Nonparametric Wilcoxon Sign Rank Test
สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. หลังการฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว เปนเวลา 8 สัปดาห กลุมควบคุม มีคาพลังอ
นากาศนิยม (anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม (anaerobic capacity) และเวลาในการพาย
เรือ 1 ฝพาย (วินาที) พบวาไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
2. หลังการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ เปนเวลา 8 สัปดาห คาพลังอ
นากาศนิยม (anaerobic power) และคาความจุพลังอนากาศนิยม (anaerobic capacity) ไมมีความ
แตกตางกันทางสถิติ สวนเวลาในการพายเรือ 1 ฝพายนั้น พบวาหลังการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับ
การฝ กตามโปรแกรมปกติ เวลาของการพายเรือนอยกวากอนการฝ กอยางมีนัย สําคัญทางสถิ ติ
p<0.05
3. กลุมทดลอง ซึ่งทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ กับกลุม
ควบคุม ซึ่งทําการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว หลังการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาพลังอ
นากาศนิยม (Anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม (Anaerobic capacity) และเวลาในการ
พายเรือ 1 ฝพาย พบวา ไมมีความแตกตางกันทางสถิติ
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4. กลุมทดลอง ซึ่งทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ ดีกวา การฝก
ตามโปรแกรมปกติอยางเดียว หลังจากการฝกจํานวน 8 สัปดาห โดยกลุมทดลอง มีเวลาดีกวากอน
ฝก เทากับ 0.88 วินาที สวนกลุมควบคุม มีเวลาดีกวากอนการฝก เทากับ 0.23 วินาที
อภิปรายผล
ผูวิจัยไดอภิปรายผลดังนี้
1. การฝกตามโปรแกรมปกติเพียงอยางเดียว เปนเวลา 8 สัปดาห เปรียบเทียบกอนและหลัง
การฝก คาพลังอนากาศนิยม (Anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม (Anaerobic capacity)
และความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพายโดยการพาย 1 ฝพาย และเมื่อทําการทดสอบความแตกตาง
พบวาไมมีความแตกตางกัน การทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย พบวากอนการฝกใชเวลาการ
พายเรือเทากับ 56.25+1.41 (kg-m/min) หลังการฝกใชเวลาการพายเรือเปน 55.85+1.56 (kg-m/min)
เมื่อนําผลการทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝกมาเปรียบเทียบกัน พบวามี
การลดลงของเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย ดีขึ้นกวากอนการฝก การเปลี่ยนแปลงคาพลังอนากาศนิ
ยม (Anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม (Anaerobic capacity) และเวลาในการพายเรือ 1
ฝพาย มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนักเนื่องจากนักกีฬาที่เขารวมการศึกษาครั้งนี้มีระดับความสามารถ
และประสบการณในการเลนกีฬาเรือ 5 ฝพายสูง ซึ่งเปนนักกีฬาเรือ 5 ฝพายที่เขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ไดรับเหรียญเงิน และเหรียญทองแดง
ตามลําดับ
2. การฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ เปนเวลา 8 สัปดาห คาพลังอนา
กาศนิยม (Anaerobic power) และคาความจุพลังอนากาศนิยม (Anaerobic capacity) ไมมีความ
แตกตางกัน สวนการทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย พบวากอนการฝกกลุมควบคุมใชเวลาการ
พายเรือเทากับ 56.12+1.27 (kg-m/min) หลังการฝกใชเวลาการพายเรือเปน 55.54+1.06 (kg-m/min)
เมื่อนําผลการทดสอบเวลาในการพายเรือ 1 ฝพาย กอนและหลังการฝกมาเปรียบเทียบกัน พบวามี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 เวลาของการพายเรือนอยกวากอนการฝก
แสดงวาโปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติที่ผูวิจัยกําหนดขึ้นนี้ ชวย
พัฒนาความเร็วในการพายเรือ 5 ฝพายระยะ 100 เมตร ทั้งนี้เนื่องจากการฝกพลัยโอเมตริกจะเนน
และพัฒนาความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อ เมื่อกลามเนื้อยืดทันทีทันใด จะเกิดปฏิกิริยา
สะท อ นแบบยื ด ตั ว (Stretch
reflex) ทํ า ให มี ก ารปรั บ ตั ว ทางระบบประสาท (Neurological
adaptation) ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะในขณะที่สมองสั่งใหมีการหดตัวของกลามเนื้อ จะเกิดการทํางาน
ประสานกันของ alpha motor neurons และ gamma motor neurons ซึ่งจะทําใหเกิดการหดตัวของทั้ง
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extrafusal และ intrafusal muscle fiber รวมกันทําให muscle spindle สามารถรักษาความไวของการ
กระตุนตอการถูกยืดในทุกชวงความยาวของกลามเนื้อ เพียรชัย (2537) กลาววา การฝกพลัยโอ
เมตริ ก มี จุ ด ประสงค เ พิ่ ม การตื่ น ตั ว (Excitability) ของตั ว รั บ รู ค วามรู สึ ก ของระบบประสาท
(Receptor) เพื่ อ ใหเ กิ ด การตอบสนองของระบบประสาทและระบบกลา มเนื้ อซึ่ งนั ก กีฬ าหลาย
ประเภทตองการการหดตัวของกลามเนื้อแบบสั้นเขาอยางรุนแรงและรวดเร็ว เชน การพายเรือระยะ
สั้น ที่ตองการกําลังในการเคลื่อนที่อยางรวดเร็ว จะตองอาศัยวงจรการยึด และหดตัวของกลามเนื้อที่
เรียกวา Stretch-Shortening Cycle (SSC) การฝกพลัยโอเมตริกจึงเปนการฝกการเคลื่อนไหวให
กลามเนื้อยึดตัวออก (Eccentric) อยางรวดเร็วทําใหเกิด Stretch Reflex หรือ รีเฟล็กยืด ซึ่งมีผลทําให
เกิดการหดตัวแบบสั้นเขาของกลามเนื้อ (Concentric) ถนอมวงศ (2534) กลาววา การนําการฝกพลัย
โอเมตริกมาใชโดยควบคุมกลามเนื้อใหเหยียดตัวออกกอนแลวจึงเกิดปฏิกิริยา หรือแรงกระดอนที่
เรียกวา Stretch reflex มีผลทําใหกลามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้นและเมื่อตามดวยการหดตัวอยาง
รวดเร็วจะเปน การเนนความตรึงเครียดของระบบประสาทและกลามเนื้อซึ่งการฝกรูปแบบนี้ จะ
นําไปสูการปรับปรุงพลังระเบิด ซึ่งเกิดจากการเพิ่มความแรงและความเร็ว ดังนั้นการฝกพลัยโอ
เมตริกจึงทําใหเกิดการตอบสนองทางประสาทและกลามเนื้อ (Reactive neuromuscular) เพิ่มขึ้น
และเพิ่มปริมาณการหดตัวกลามเนื้อมากขึ้น โดยใชเวลาในการหดตัวนอยสงผลทําใหเวลาในการ
พายเรื อ ลดลง ฉะนั้ น ผู ฝ ก สอนสามารถนํ า โปรแกรมการฝ ก พลั ย โอเมตริ ก มาช ว ยเสริ ม
นอกเหนือจากโปรแกรมการฝกตามปกติและโปรแกรมการเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย
3. กลุมทดลอง ซึ่งทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ กับกลุม
ควบคุม ซึ่งทําการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว หลังการฝกเปนเวลา 8 สัปดาห พบวา คาพลัง
อนากาศนิยม (Anaerobic power) คาความจุพลังอนากาศนิยม (Anaerobic capacity) และความเร็ว
ในการพายเรือ 5 ฝพาย โดยการพาย 1 ฝพาย พบวา ไมมีความแตกตางกัน ผลของการศึกษานี้พบวา
ความเร็วในการพายเรือ 1 ฝพายของกลุมทดลองมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาที่ดีกวา
4. กลุมทดลอง ซึ่งทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมปกติ ดีกวา การฝก
ตามโปรแกรมปกติอยางเดียว หลังจากการฝกจํานวน 8 สัปดาห โดยกลุมทดลอง มีเวลาดีกวากอน
ฝก เทากับ 0.88 วินาที สวนกลุมควบคุม มีเวลาดีกวากอนการฝก เทากับ 0.23 วินาที
กลุมทดลองที่ทําการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับโปรแกรมการฝกปกติทดสอบเวลาของการ
พายเรือ ดีกวา กลุมควบคุมที่ทําการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว ผลตางเทากับ 0.63 วินาที ทั้งนี้
เนื่องจากการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมการฝกปกติ มีการฝกซอมเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาดานความแข็งแรงและความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อเพื่อการเคลื่อนไหวเฉียบพลัน ซึ่ง
แตกตางจากการฝกตามโปรแกรมการฝกปกติอยางเดียวคือ การฝกพลัยโอเมตริกจะไปเพิ่มแรงใน
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การหดตัวของกลามเนื้อมากกวาการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว โดยเฉพาะ กลามเนื้อหัวไหล
(Deltoid) กลามเนื้อหลัง (Back) กลามเนื้ออก (Pectoralis Major) ที่ตองออกแรงเพิ่มมากกวาปกติใน
การฝกพลัยโอเมตริกเพราะรูปแบบการฝกในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเพิ่มจํานวนเซตของการฝกทุก 2
สัปดาห และเพิ่มความหนักของลูกเมดิซินบอลหลังการฝก 4 สัปดาห จาก 4 กิโลกรัม เปน 5
กิ โ ลกรั ม ทํ า ให นั ก กี ฬ าเรื อ พายมี ก ารเพิ่ ม ความหนั ก ในการฝ ก ทํ า ให ก ล า มเนื้ อ ทํ า งานมากขึ้ น
กอใหเกิดความแข็งแรงและความเร็วมากกวาการฝกตามโปรแกรมปกติอยางเดียว ซึ่งการฝกตาม
โปรแกรมปกติอยางเดียวทําการฝกโดยใชกลามเนื้อในลักษณะการหดตัวในการเคลื่อนไหวทั่ว ๆไป
ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ ธํารงสันติ์ (2545) รายงานวา การฝกดวยโปรแกรมฝกความ
มั่นคงของลําตัว สามารถชวยใหพายเรือไดเร็วขึ้น เนื่องจากกลามเนื้อลําตัวมีความแข็งแรงและความ
ทนนานมากขึ้น สงผลใหเกิดแรงในการดึงพายในแตละจังหวะการพายแรงขึ้น มีความทนทานตอ
ความเหมื่อยลาของกลามเนื้อลําตัว ซึ่งเปนกลามเนื้อที่ใชทําเทคนิคที่ถูกตองในการพายเรือแคนู คยัค ทําใหนักกีฬามีสถิติที่ดีขึ้น

ปจจัยที่มีผลตอ Anaerobic lactic systems ไดแก
1.ชนิดของเสนใยกลามเนื้อ (Muscle fiber type) โดยเสนใยแบบหดตัวเร็ว (Fast twitch fiber)จะชวย
ใหมีการเคลือ่ นไหวอยางรวดเร็ว มีคา Anaerobic lactic systems เพิ่มขึ้น(Power & Howley, 2001)
2. อายุ Anaerobic lactic systems จะมีคาสูงสุดอยูในชวงอายุระหวาง 15-30 ป (ชูศักดิ์, 2528)
3. คาเฟอีน เชน เม็ดกาแฟ, ใบชา, ช็อคโกแลต และโคลา มีผลในการเพิม่ ของคา Anaerobic lactic
systems (McArdle, Katch & Katch, 2000)
4. อาหารประเทคารโบไฮเดรตทําใหมีการสะสมของไกลโคเจนในกลามเนื้อ ซึ่งเปนตนตอของ
Anaerobic lactic systems ที่ดี (McMurray, Proctor & Wilson, 1991)
5. อุณภูมิของเสนใยกลามเนือ้ ที่สูง เชน การอบอุนรางกายที่เหมาะสม จะทําให Anaerobic lactic
systems และความเร็วเพิ่มขึ้น (Bishop, Bonetti & Dawson, 2001)
6. การฝกฝน (training) สามารถเพิ่มความสามารถในการออกกําลังกายแบบไมใชออกซิเจนได
(Medbo & Burger, 1989)
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ปจจัยที่มีผลตอการฝกพลัยโอเมตริก (Chu, 1984)
1. ความคุนเคยกับลูกบอล
2. ระยะทางในการรับและสงลูกเมดิซฺนบอล ระยะที่ใชไมต่ํากวา 2 เมตร และไมควรเกิน 3.50 เมตร
3. เวลาพักในการฝกแตละเที่ยว ควรอยูระหวาง 45 ถึง 60 วินาที
4 . ระยะเวลาในการฝก ควรอยูในระหวาง 20-30 นาที
5. ความเร็วทีใ่ ชในการรับและสงลูกเมดิซินบอล
6. การเปลี่ยนแปลงตําแหนงจุดศูนยถวงรางกายรับและสงลูกเมดิซินบอล
7. น้ําหนักของลูกเมดิซินบอล

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. นักกีฬาเรือพายที่นําโปรแกรมนี้ไปใช ควรเปนนักกีฬาที่มีการฝกซอมสม่ําเสมอ จนมี่
ความแข็งแรงระดับหนึ่ง เพราะเนื่องจากการฝกพลัยโอเมตริก เปนการฝกที่ตองใชความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ ถาหากนักกีฬาเรือพายที่นําโปรแกรมไปฝกไมมีความแข็งแรงพอ ก็อาจทําใหเกิดการ
บาดเจ็บไดงาย
2. วิธีการฝกพลัยโอเมตริก สามารถนําไปใชฝกเพิ่มความสามารถของรางกายในนักกีฬา
ประเภทอื่นได
3. ผูฝกสอนหรือผูที่เกี่ยวของกับการฝกซอมนักกีฬาเรือพาย ควรคํานึงถึง สภาพอากาศ
สถานที่ ที่เหมาะสมในการฝกซอม เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการฝกได
4. นักกีฬาที่มีประสบการณมากเมื่อไดรับการฝกพลัยโอเมตริกอาจจะไดผลการฝกเพิ่มขึ้น
นอยกวานักกีฬาที่มีประสบการณนอย

ขอแนะนําในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีจํานวนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมากมากกวานี้ และอายุ
ควรใกลเคียงกัน
2. ในการวิจัยครั้งตอไปควรเปรียบเทียบความแตกตางในการฝกพลัยโอเมตริกระหวางเพศ
ชายกับเพศหญิง
3. ควรเปรียบเทียบระหวางการฝกในรูปแบบพลัยโอเมตริกกับรูปแบบการฝกอื่น ๆ ที่มีผล
ตอการพัฒนาความเร็ว
4. ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีเวลาในการศึกษานานกวานี้

