
 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ขอมูลท่ัวไปในกลุมทดลองมีอายุเฉล่ีย 17.13 ± 2.90 ป กลุมควบคุมมีอายุเฉล่ีย 16.25 ± 2.06 
ป น้ําหนักตัวของกลุมทดลอง 68.90 ± 9.91 กิโลกรัม กลุมควบคุมมีน้ําหนักตัว 85.75 ± 33.42 
กิโลกรัม สวนสูงของกลุมทดลอง 159.25 ± 5.97 เซนติเมตร กลุมควบคุมมีความสูงเทากับ 163.00 ± 
17.38 เซนติเมตร คาระดับความรูสึกของอาการปวดหลัง (VAS) ในกลุมทดลอง 5.40 ± 1.85 
เซนติเมตร สวนในกลุมควบคุมมีคาเทากับ 3.63 ± 1.40 เซนติเมตร คาระดับความรูสึกเจ็บปวดดวย
แรงกดในกลุมทดลองมีคา 307.54 ± 109.78 กิโลปาสคาลน สวนกลุมควบคุมมีคาเทากับ 370.83 ± 
137.99 กิโลปาสคาลน คาความมั่นคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานในกลุมทดลองมีคา 0.38 ± 
0.74 สวนในกลุมควบคุมมีคา 0.25 ± 0.50  โดยสามารถสรุป อภิปรายผลและเสนอแนะการศึกษาได 
ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 

1. คาเฉล่ียของ VAS กอนและหลังการทดลองของกลุมทดลอง มีคาของ VAS ลดลง 37% 
กลาวคือ มีระดับความรูสึกของอาการปวดหลังลดลงรอยละ 37 สวนคาเฉลี่ยของ PPT ใน
กลุมทดลองนั้นมีคาเพิ่มข้ึน 34% กลาวคือ สามารถทนตอความเจ็บปวดจากแรงกดไดเพิ่ม
มากข้ึนรอยละ 34 และคาเฉล่ียของ LPST ในกลุมทดลองนั้นไมพบการเปล่ียนแปลง 

2. คาเฉล่ียของ VAS กอนและหลังการทดลองของกลุมควบคุม สวนใหญมีคาของ VAS ลดลง
เพียงรอยละ 19 สวนคาเฉล่ียของ PPT ในกลุมควบคุมนั้นมีคาลดลงรอยละ 4  กลาวคือ 
สามารถทนตอความเจ็บปวดจากแรงกดไดนอยลงประมาณรอยละ 4  และคาเฉล่ียของ 
LPST ในกลุมควบคุมนั้นมีคาเพิ่มข้ึนจากระดับ 0.25 เปนระดับ 0.50 จากจํานวนเต็มคือ
ระดับ 5 ตามวิธีการวัดของ Wohlfahrt et al (1993)  

3. เปรียบเทียบ VAS ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีการลดลงของ
ระดับ VAS มากกวากลุมควบคุม แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  

4. เปรียบเทียบ PPT ของกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวา กลุมทดลองมีการเพิ่มข้ึนของคา 
PPT มากกวากลุมควบคุม แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติ  
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5. เปรียบเทียบของคา LPST ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมพบวา ไมแตกตางกันทาง
สถิติ  

 
อภิปรายผล 

1. การเปลี่ยนแปลงของระดับความรูสึกของอาการปวดหลัง (VAS), คาระดับความรูสึก
เจ็บปวดดวยแรงกด (PPT), และคาความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (LPST) ของกลุม
ทดลองท่ีไดรับโปรแกรมการฝกออกกําลังกาย 

จากการท่ีนักกีฬายกน้ําหนักไดมีการฝกซอมความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน
ควบคูกับการฝกซอมยกน้ําหนักอยางตอเนื่องเปนประจํา ซ่ึงในบางชวงอาจเปนการฝกซอมในชวงท่ี
อยูในระดับหนักถึงหนักมาก ซ่ึงทําใหเกิดการเคล่ือนไหวซํ้าๆ กัน ซ่ึงเปนปจจัยเส่ียงท่ีจะทําใหเกิด
การบาดเจ็บบริเวณหลังได 

ในการทดลองครั้งนี้ไดทําการประเมินระดับความรูสึกเจ็บปวด โดยใช Visual Analog 
Scale และ Pressure Algometer เพื่อประเมินความรูสึกของอาการปวดหลังในกลุมทดลอง จากผล
การทดลองไดแสดงคาการเปล่ียนแปลงของคา VAS ในกอนและหลังการเขารวมโปรแกรมการออก
กําลังกายของกลุมทดลอง ซ่ึงการท่ีคา VAS นอยลงนั้นแสดงถึงผูท่ีทําการทดสอบมีคาความรูสึก
ของอาการปวดหลังลดลง ซ่ึงสอดคลองกับ คณะผูวิจัยจากภาควิชากายภาพบําบัด และคณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อาทิตยและคณะ 2550) ท่ีไดศึกษาผลการเปล่ียนแปลงการรับรู
ความรูสึกเจ็บปวด (pain perception) ในนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติไทย พบวา การฝกความม่ันคง
ของระบบแกนกลางมีสวนชวยลดระดับการรับรูถึงความรูสึกเจ็บปวดไดเม่ือทําการฝกฝนอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงพบวามีการลดลงของระดับความเจ็บปวดในวันท่ี 1 ได 15.45 % สวนวันท่ี 2 ลดลง 
26.94 % และวันท่ี 3 ลดลงประมาณ 12.08 % สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ คาเฉล่ียของ VAS ในกลุม
ทดลองกอนการทดลองมีคา 5.40 ± 1.85 เซนติเมตร สวนภายหลังจากการทดลองมีคา 3.41 ± 2.77 
เซนติเมตร  

สวนการทดสอบดวย Pressure Algometer เพื่อวัดระดับกั้นความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด
นั้น (Pressure Pain Threshold) จะใชเคร่ืองมือวัดระดับกั้นความเจ็บปวดดวยแรง เปนวิธีการวัด
ระดับความรูสึกเจ็บปวดเชิงประจักษอีกวิธีการหนึ่ง ท่ีไมทําใหเกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม (non-
invasive method) (Vicenzino et al 2001) เนื่องจากเปนวิธีการวัดท่ีระดับแรกของความรูสึกเจ็บ 
(pain threshold)  จากผลการทดลองไดแสดงคาการเปล่ียนแปลงของคา PPT ในกอนและหลังการ
ทดลองของกลุมทดลอง ซ่ึงการท่ีคา PPT เพิ่มมากข้ึนนั้น แสดงถึงความสามารถของการใชแรงกด
มากข้ึนถึงจะเร่ิมรูสึกเจ็บ ซ่ึงสอดคลองกับ คณะผูวิจัยจากภาควิชากายภาพบําบัด และคณะเทคนิค
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การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (อาทิตยและคณะ 2550) ท่ีไดทําการประเมินผลการเปล่ียนแปลง
โดยวัดระดับกั้นความเจ็บปวดดวยแรงกด (Pressure Pain Threshold) ในนักกีฬายกน้ําหนักทีมชาติ
ไทย พบวา การฝกความม่ันคงของแกนกลางมีสวนชวยเพิ่มระดับกีดกั้นความรูสึกเจ็บปวดดวยแรง
กด (PPT) ท้ังบริเวณ Upper Trapizius และบ้ันเอว โดยในบริเวณ Upper Trapizius นั้นในวันท่ี 1 มี
คาการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนประมาณ 13.66 %, วันท่ี 2 เพิ่มข้ึนประมาณ 9.16%, และในวันท่ี 3 
เพิ่มข้ึนประมาณ 9.67% และยังพบวาชวยเพิ่มระดับกีดกั้นความเจ็บปวดดวยแรงกด (PPT) บริเวณ
บ้ันเอว (L4-5) ไดเชนกัน โดยในวันท่ี 1 มีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนประมาณ 10.38%, วันท่ี 2 เพิ่มข้ึน
ประมาณ 7.71%, และในวันท่ี 3 เพิ่มข้ึนประมาณ 7.85%  

การทดสอบคาความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (LPST) โดยใชเคร่ือง PBU 
(Pressure Biofeedback Unit) นั้นจะประเมินการเปล่ียนแปลงของสวนโคงกระดูกสันหลังและเชิง
กรานขณะทําการเคล่ือนไหวรยางค ขณะทําการทดสอบตองทําการเกร็งกลามเน้ือทองและหลังช้ัน
ลึก (Abdominal Drawing in Maneuver ; ADIM) เพื่อรักษาสมดุลความม่ันคงของกระดูกสันหลัง
และเชิงกรานใหไดดีท่ีสุด ซ่ึง Wohlfahrt (1993) กําหนดวิธีการทดสอบโดยมีการเพิ่มความยากโดย
การทํา ADIM แลวทําการเพ่ิมชวงการเคล่ือนไหวของขาจากงายไปยาก ซ่ึงในระดับท่ี 1 และ 2 นั้น 
จะมีความยากในระดับปานกลาง ซ่ึงตางจากระดับท่ี 3, 4, และ 5 ซ่ึงมีความยากเพิ่มข้ึนตามลําดับใน
แตละลําดับข้ันของการทดสอบ ผลการศึกษาพบวาคา LPST ในกลุมทดลองนั้นไมเพิ่มข้ึนจากการ
ทดสอบกอนการทดลอง ซ่ึงอาจเปนผลมาจากการท่ีกลุมทดลองสามารถทําการทดสอบ LPST ใน
ระดับท่ีสูงต้ังแตเร่ิมตนการทดลอง จึงเปนการยากท่ีจะพัฒนาไปสูระดับท่ีสูงข้ึนไปได และ
การศึกษาการทดลองในคร้ังนี้ไดใชระยะเวลาในการทําการศึกษาทดลองเพียง 6 สัปดาหเทานั้น ซ่ึง
อาจเปนระยะเวลาท่ีส้ันสําหรับการทดลอง จึงทําใหผลการทดลองของกลุมทดลองในคร้ังนี้ไมพบ
การเปล่ียนแปลงของการฝก LPST ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ จารุนันทและคณะ ท่ีได
ทําการศึกษาความแข็งแรงของกลามเน้ือลําตัวบนลูกบอลเพื่อการบําบัดรักษา (Therapeutic ball) 
และการฝกบนพ้ืนท่ีมีตอความแข็งแรงและความออนตัวของกลามเนื้อหลังในนักกีฬายิมนาสติก
ลีลา ซ่ึงพบวามีอัตราการเปล่ียนแปลงนอย ภายในระยะเวลา 4-6 สัปดาห ซ่ึงตองใชระยะเวลาถึง 8 
สัปดาห จึงจะพบการเปล่ียนแปลงของความแข็งแรงกลามเนื้อแกนกลางใหเห็นชัดเจนเชนเดียวกัน
กับการศึกษาของ Karpovich & Murry (1996) ท่ีพบวา การฝกยกน้ําหนักอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ สัปดาหละ 3 วัน เปนระยะเวลาติดตอกัน 8 สัปดาห ทําใหกลามเน้ือมีการเปล่ียนแปลง
โดยมีขนาดใหญข้ึน การหดตัวของกลามเน้ือจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลใหกลามเน้ือ
มีการหดตัวไดอยางรวดเร็ว 
 



  28 

2. การเปลี่ยนแปลงของระดับความรูสึกของอาการปวดหลัง (VAS), คาระดับความรูสึก
เจ็บปวดดวยแรงกด (PPT), และคาความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน (LPST) ของกลุม
ควบคุมเปรียบเทียบ 

ในการศึกษาคร้ังนี้ไดทําการทดสอบ VAS ดวยวิธีเดียวกับกลุมทดลอง จากผลการศึกษาได
แสดงการเปล่ียนแปลงของคา VAS ในกอนและหลังการทดลองของกลุมควบคุมดวยเชนกัน แตจะ
มีการลดลงของคา VAS นอยกวาในกลุมทดลอง ซ่ึงอาจเปนเพราะวาการฝกซอมยกน้ําหนักตาม
โปรแกรมฝกซอมตามปกตินั้น เปนการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือทองและหลังไปดวยโดย
อัตโนมัติในระดับหนึ่งซ่ึงเม่ือทําการฝกอยางตอเนื่องและมีการเพิ่มความหนักของโปรแกรมการฝก
ยกน้ําหนักข้ึนนั้นรางกายก็จะมีการปรับตัวตามความหนักท่ีเพิ่มข้ึนนั้นๆ ดังเชน Bowerman & 
Freeman (1991) กลาววา รางกายมีการปรับตัวเพิ่มข้ึนตามความหนักท่ีฝก ซ่ึงเปนไปตามกฎการใช
ความหนักในการฝกมากกวาปกติ (low of overload) ถาความหนักท่ีใชในการฝกเหมาะสมกับสภาพ
บุคคลน้ันจะทําใหรางกายมีการปรับตัวมากข้ึน ดังท่ี Penny (1971) กลาววา การฝกน้ําหนัก
ระยะเวลาต้ังแต 6 สัปดาหข้ึนไปสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเปนผลมาจากการฝก 
โดยเฉพาะกลามเน้ือท่ีไดรับการฝกจะเร่ิมมีการพัฒนาทางดานความแข็งแรง สอดคลองกับ ชูศักดิ์
และกันยา (2536) กลาวไววา เม่ือออกกําลังกายซํ้าๆกัน เรียกวา repeated หรือ  chronic exercise 
หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวาการฝก (training) จะทําใหรางกายมีการเปล่ียนแปลงของการตอบสนอง
เชนเดียวกัน ความแข็งแรงของกลามเนื้อท่ีเพิ่มข้ึนอาจเปนผลเนื่องมาจากการปรับตัวของระบบ
ประสาทยนตและกลามเน้ือ การหล่ังสารฝนของรางกาย (เอนโดรฟน) ท้ังนี้กลามเน้ือโดยรวมท่ีมี
ความแข็งแรงเพ่ิมข้ึนอาจชวยรับแรงเครียดและแรงเคนจากน้ําหนักท่ีมากระทําตอรางกายไดเพิ่มข้ึน 
จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหอาการปวด (VAS) โดยภาพรวมมีแนวโนมในการปรับตัวในทางทีด่ข้ึีนได 
แตอยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงนี้ก็พบวามีคานอยกวากลุมทดลองโดยตรงท่ีมีผลตอความม่ันคง
เฉพาะสวน (core stability) และผลทางระบบ (systematic) จากฮอรโมนและสารส่ือประสาท เชน
การหล่ังสารเอนโดรฟนของรางกาย (endrogenous opioid เชน endrophin) (Brewer & Potenza 
2009) 

สวนตัวแปรการทดสอบ PPT นั้นเปนการวัดวิธีเดียวกับกลุมทดลอง การวัด PPT นั้นเปน
การวัดเชิงประจักษ (objective) ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง (specific) ตอสวนของรางกายท่ีตองการ
ทดสอบตอการรับแรงกระทําจากภายนอก (load) (Garcia 2007) ซ่ึงพบวากลุมควบคุมมีการลดลง
ของคา PPT เล็กนอย คาเฉล่ียของ PPT ท่ีลดลงเม่ือเทียบกับกลุมทดลองนี้อาจบงบอกใหเห็นวา การ
ฝกซอมยกน้ําหนักประจําวัน แมจะมีสวนชวยใหเกิดความแข็งแรงของกลามเนื้อโดยภาพรวมและ
ชวยใหรางกายหล่ังสารเอนโดรฟน ซ่ึงเปนสารฝนของรางกายท่ีชวยลดปวดนั้นอาจไมเพียงพอตอ
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การเสริมสรางความแข็งแรงเฉพาะสวน (core stability) การฝกซอมซํ้าๆกันทุกวัน การเพิ่มน้ําหนัก
ตุมเหล็กท่ีเยอะ อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสะสมเฉพาะสวน (repetitive microtrauma) โดยเฉพาะ
หลังสวนลางท่ีตองแบกรับน้ําหนักคอนขางมากได ดังนั้นเม่ือเขาไปตรวจอยางเฉพาะเจาะจงตอการ
รับน้ําหนักเฉพาะสวนของหลังสวนลางดวยเคร่ือง Pressure Algometer จึงพบวามีแนวโนมของคา 
PPT ลดลง แมการตรวจพบแนวโนมของคา PPT ท่ีลดลงนี้อาจไมมากนัก (ประมาณ 4%) แตหาก
ปลอยไวโดยไมไดรับการแกไขอาจกลายเปนปญหาเร้ือรังในอนาคตได  

ในการทดสอบคา LPST เปนการวัดดวยวิธีเดียวกับกลุมทดลอง จากผลการศึกษาไดแสดง
คา LPST ในกลุมควบคุม ซ่ึงคา LPST ของกลุมควบคุมท่ีมีแนวโนมเพิ่มข้ึน นั้นอาจเนื่องมาจากผล
การทดสอบกอนการทดลองของกลุมควบคุม มีคาระดับ LPST อยูในระดับตํ่าหรืออยูในระดับท่ีงาย
ต้ังแตเร่ิมตนการทดลอง จึงงายตอการพัฒนา หลังจากท่ีฝกซอมโปรแกรมยกนํ้าหนักประจําวัน การ
ฝกซอมยกน้ําหนักในระดับหนักท่ีไมมากจนเกินไปจนเกิดอันตราย จะมีชวงที่กระดูกสันหลังจะรับ
น้ําหนักเหล็กอยูในลักษณะอยูกับท่ี คือเม่ือนักกีฬาดึงเหล็กจากพื้นข้ึนเหนือศีรษะ การเดินทางของ
เหล็กเปนแนวเสนตรงและชิดกับลําตัวใหมากท่ีสุด เม่ือเหล็กอยูเหนือศีรษะแลวนักกีฬาจําเปนท่ี
จะตองเกร็งลําตัวในการรับเหล็กเพื่อใหอยูนิ่งเหนือศีรษะ การท่ีมีการลงนํ้าหนักในแนวเดียวกับขอ
ตอนั้นจะเปนการกระตุนการรับรูของขอตอ (Proprioception) ทําใหกลามเน้ือท่ีอยูรอบๆลําตัว
ทํางานรวมกันเปน Co-contraction (ภัทรพร, 2548) ทําใหชวยเสริมความม่ันคงของลําตัวได 
(Richardson,1999) ฉะนั้นการฝกความม่ันคงของแกนกลางลําตัว (LPST) ใหมีความแข็งแรงและ
ทนทานมีสวนสําคัญตอการปองกันและฟนฟูอาการปวดหลัง โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีความ
เส่ียงสูง ดังท่ี ปวีณา (2550) ไดศึกษาและเปรียบเทียบระดับ LPS ในกลุมผูท่ีมีอาการปวดหลังและ
ไมปวดหลัง พบวา ผูที่มีอาการปวดหลัง จะมี LPS นอยกวาผูท่ีไมปวดหลัง ซ่ึงผลจากหลังการ
ทดสอบกลุมควบคุมมีอาการปวดหลังมากกวากลุมทดลอง ซ่ึงสอดคลองกับ การศึกษาของ 
O’sullivan และคณะ (2005) พบวาผูท่ีทํางานอยูในโรงงานอุตสาหกรรม ท่ีมีลักษณะการทํางานท่ี
จะตองอยูในทา กม นั่งทํางานเปนเวลานานๆ จะมีความทนทานของกลามเน้ือหลังอยูในระดับตํ่า 
ซ่ึงกลุมท่ีมีอาการปวดหลังสวนลางจะมีความทนทานของกลามเนื้อหลังลดลงอยางมีนัยสําคัญ 
(P<0.01) และในการศึกษาของนักยิมนาสติก Mulhearn และ George (1996) พบวา กลุมท่ีมีอาการ
ปวดหลังสวนลางนั้นความทนทานของกลามเนื้อมีแนวโนมท่ีจะลดลง (P>0.05) ในผูท่ีมีอาการปวด
หลังและลักษณะการยืนหลังแอนมักมีโอกาสเกิดการปวดหลังสวนลางได 
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3. การเปรียบเทียบตัวแปรตางๆระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 

เม่ือเปรียบเทียบตัวแปรตางๆในกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ ซ่ึงแมวามีการเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มข้ึนในกลุมทดลองแตความแตกตางเม่ือเทียบกับกลุม
ควบคุมนั้นก็ยังไมถึงระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงโปรแกรมการฝกออกกําลังกายในการศึกษาคร้ังนี้
เปนการฝกออกกําลังกายเสริมเพื่อเพิ่มความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน ซ่ึงเปน
โปรแกรมเพิ่มเติมเขาไปจากโปรแกรมการฝกซอมยกน้ําหนักตามปกติของนักกีฬาท้ังกลุมทดลอง
และกลุมควบคุม คือมีการเพิ่มความหนักของการฝกในแตละสัปดาหใหมีการฝกท่ีหนักข้ึนจาก 
Local segmental control เปน Close chain segmental control และเปน Opened chain segmental 
control (ภัทรพร 2548) เม่ือพิจารณาแลว การฝกจะสงผลใหกลามเนื้อตางๆมีความแข็งแรงและมี
ขนาดใหญ (Hypertrophy) ท้ังนี้โปรแกรมการฝกดังกลาวเปนโปรแกรมระยะส้ันเพียง 30-40 นาที
ตอวัน เพียง 3 วันตอสัปดาห รวม 6 สัปดาห ซ่ึงอาจทําใหเห็นผลที่ไมแตกตางกันอยางชัดเจนนักเม่ือ
เทียบกับกลุมควบคุมท่ียังมีการฝกซอมยกน้ําหนักประจําวันตามปกติดวย จากการศึกษาในคร้ังนี้
นักกีฬาท่ีเขารับโปรแกรมการออกกําลังกายกลามเนื้อแกนกลางลําตัวมีแนวโนมในการลดอาการ
ปวดหลังสวนลางลงดังสังเกตไดจากตัวแปรของระดับความรูสึกของอาการปวดหลัง (VAS) และคา
ระดับความรูสึกเจ็บปวดดวยแรงกด (PPT) ท่ีเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึน ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาการฝก
โปรแกรมการออกกําลังกายกลามเน้ือแกนกลางลําตัวเพื่อเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมการฝกซอม
ยกน้ําหนักตามปกตินั้นนาจะมีประโยชนโดยรวมตอกีฬายกนํ้าหนัก โดยเฉพาะนักกีฬายกน้ําหนัก
รุนเยาวชนท่ีจะเปนกําลังของชาติตอไป อยางไรก็ตามเพื่อใหผลของการศึกษามีความสมบูรณยิ่งข้ึน
โปรแกรมและรูปแบบการออกกําลังกายดังกลาวควรไดรับการพัฒนาตอไปโดยพิจารณาถึงความ
หนักและความถ่ีของโปรแกรมการฝกออกกําลังกายเพ่ือใหเหมาะสมกับกลุมนักกีฬายกน้ําหนักท่ี
ตองแบกรับน้ําหนักของตุมเหล็กเปนจํานวนมาก (overload training) เพราะถาทาออกกําลังกาย
กลามเน้ือแกนกลางลําตัวเปนทาพื้นฐานท่ีเบาและฝกจํานวนนอยคร้ังอาจสงผลตอการเสริมสราง
ความแข็งแรงกลามเน้ือแกนกลางในกลุมนักกีฬาไดไมชัดเจนนักเม่ือเทียบกับการนําโปรแกรม
ดังกลาวไปฝกใหกับบุคคลท่ัวไป (ปริญญาและคณะ 2549) นอกจากนี้ควรตระหนักถึงชวงเวลาของ
การใหออกกําลังกายตามโปรแกรมดังกลาวดวย แมวาการศึกษาในคร้ังนี้จะไดทําการฝกโปรแกรม
การออกกําลังกายกลามเนื้อแกนกลางลําตัวใหกับนักกีฬาหลังการฝกซอมประจําวันเสร็จส้ินเพื่อ
หลีกเล่ียงปญหาการมาไมพรอมกันของอาสาสมัครแตอาจประสบกับปญหาอีกประการหนึ่งคือ
นักกีฬาอาจจะมีความเหนื่อยลาจากการฝกซอมยกน้ําหนักประจําวัน ซ่ึงมีสวนทําใหความสนใจ
ลดลงและเม่ือยลาไดงายจากภาวะคล่ังของกรดแลคติก (lactic acid) ท่ีเกิดข้ึนจากการซอมยกน้าํหนกั
กอนหนานี้ ดังนั้นถาใหฝกโปรแกรมการออกกําลังกายกลามเนื้อแกนกลางลําตัวซ่ึงเปนการออก
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กําลังกายท่ีมีลําดับข้ันของความหนักในระดับเล็กนอยถึงปานกลาง (low-moderate load of exercise) 
(Richardson & Jull 1992) ในชวงกอนการฝกซอมยกน้ําหนักประจําวันนาจะเห็นผลการตอบสนอง
ท่ีแตกตางจากการศึกษาในคร้ังนี้ไดชัดเจนข้ึน   

 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

1. นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้ไปช้ีแจงใหแกนักกีฬาและผู ท่ี เกี่ยวของรับทราบ
ขอเท็จจริงจากผลการศึกษาและรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหความรูแกนักกีฬาและผูท่ี
เกี่ยวของ 

2. นํารูปแบบการฝกความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกรานนอกเหนือจากการฝก
ทดลองท่ีจะสงผลตอประสิทธิภาพของนักกีฬาใหนักกีฬาและผูฝกสอนไดทราบ 

3. ควรใหความสนใจอาสาสมัครในเร่ืองของความต้ังใจในการฝกซอมและการทดสอบ 
 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1. ผูสนใจทําการศึกษาควรเพิ่มจํานวนของกลุมตัวอยางหรือเปล่ียนกลุมประชากร 
2. ผูสนใจทําการศึกษาตออาจนําเอาวิธีนี้ไปใชกับนักกีฬาประเภทอ่ืนๆหรือทําการศึกษา

เปรียบเทียบในนักกีฬาชายกับนักกีฬาหญิง 
3. ควรศึกษาและเปรียบเทียบผลในนักกีฬาทุกระดับอายุต้ังแตระดับท่ัวๆไป,ตัวแทนจังหวัด

ตัวแทนเขต, ตัวแทนทีมชาติเพื่อพิสูจนวาจะมีผลการฝกจากนักกีฬาระดับตางๆเปน
อยางไร 

4.  ผูสนใจทําการศึกษาควรศึกษาเปรียบเทียบกับนักกีฬาประเภทอ่ืนๆ อาธิ นักมวย เรือพาย 
เทนนิส 

5. ผูสนใจทําการศึกษาอาจเลือกใชวิธีการทดสอบตัวแปรอ่ืนๆเพ่ิมเติม 
6. ควรพิจารณาการเพิ่มระยะเวลาของการฝกออกกําลังกาย  

 


