
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝก 3 กลุม คือ ฝกเทควันโดอยาง
เดียว, การฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกเทควันโดและการฝกความม่ันคงของลําตัวรวมกับการฝก
เทควันโดท่ีมีผลตอเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโด
หลังการฝก 6 สัปดาห กลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้เปนผูเลนกีฬาเทควันโดจากสมารทเทควันโด 
ยิม ท่ีมีอายุ 14 – 18 ป ซ่ึงเรียนเทควันโดมาไมนอยกวา 1 ป จํานวน 30 คนแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุม
ทดลองท่ี 1   จํานวน 10 คน   โปรแกรมการฝกเทควันโดอยางเดียว, กลุมทดลองท่ี 2   จํานวน 10 
คน   โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ และกลุมทดลองท่ี 
3   จํานวน 10 คน   โปรแกรมการฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับโปรแกรมการฝกเทควันโด
ตามปกติ ผูศึกษากําหนดใหกลุมตัวอยาง ฝกตามโปรแกรม 6สัปดาห โดยผูศึกษาบันทึกผล การ
ทดสอบการเตะ กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมของแตละกลุม โดยสามารถสรุป อภิปรายผล 
และเสนอแนะการศึกษาได ดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 1.หลังจากการฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติอยางเดียวเปนเวลา 6 สัปดาห พบวา 
มีคาความสามารถในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะลดลง โดยเวลาความแตกตางของ
คาเฉล่ียกอนและหลังการฝกเทากับ 0.013 วินาที ซ่ึงมีคาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะ 
ซ่ึงไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05  
 2. หลังจากการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา 6 
สัปดาห พบวา มีคาความสามารถในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะลดลง โดยเวลาความ
แตกตางของคาเฉล่ียกอนและหลังการฝกเทากับ 0.089วินาที ซ่ึงมีคาเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหว
ในการเตะ ซ่ึงมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 
 3.หลังจากการฝกความม่ันคงของลําตัวรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ 
เปนเวลา 6 สัปดาห พบวา มีคาความสามารถในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะลดลง โดย
เวลาความแตกตางของคาเฉล่ียกอนและหลังการฝกเทากับ0.163 วินาที ซ่ึงมีคาเวลาตอบสนองการ
เคล่ือนไหวในการเตะ ซ่ึงมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 
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 4. เปรียบเทียบระหวาง ท้ังสามกลุม กลุมทดลองท่ี 1 การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโด
ตามปกติอยางเดียว, กลุมทดลองท่ี 2 การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกโปรแกรมการ
ฝกเทควันโดตามปกติและ กลุมทดลองท่ี 3 การฝกโปรแกรมความม่ันคงของลําตัวรวมกับ การฝก
โปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา 6สัปดาห มีผลทําให กลุมทดลองท่ี 1  มีความสามารถ
คาเฉล่ีย ในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็วข้ึน เวลาในการเตะลดลงคาเฉล่ียเทากับ 
0.013 ให กลุมทดลองท่ี 2  มีความสามารถคาเฉล่ีย ในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็ว
ข้ึนเวลาในการเตะลดลงคาเฉล่ียเทากับ 0.089 และกลุมท่ี 3 มีความสามารถคาเฉล่ีย ในเวลา
ตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็วข้ึนเวลาในการเตะลดลงคาเฉล่ียเทากับ 0.163 ซ่ึงความเร็ว
เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงคาความแตกตางของคาเฉล่ียท้ังสามกลุมนั้น มีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ p<0.05  
 5. เปรียบเทียบระหวาง กลุมทดลองท่ี 1การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติอยาง
เดียว กับ กลุมทดลองท่ี 2 การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโด
ตามปกติ เปนเวลา 6สัปดาห มีผลทําให กลุมทดลองท่ี 1 มีเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะ
เร็วซ่ึงเวลาของความแตกตางของคาเฉล่ียกอนและหลังการฝกเทากับ 0.013 กลุมทดลองท่ี 2  มีเวลา 
ในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็วข้ึน เวลาในการเตะลดลงคาของความแตกตางของ
คาเฉล่ียเทากับ 0.089 ซ่ึงความเร็วเพิ่มมากข้ึนกวาใน กลุมทดลองท่ี 1 เทากับเวลา 0.076 วินาที ซ่ึง มี
คาความแตกตางแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05  
 6. เปรียบเทียบระหวาง กลุมทดลองท่ี 1การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติอยาง
เดียว กับ กลุมทดลองท่ี 3 การฝกโปรแกรมความม่ันคงของลําตัวรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเท
ควันโดตามปกติ เปนเวลา 6สัปดาห  มีผลทําให กลุมทดลองท่ี 1 เวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวใน
การเตะเร็วซ่ึงเวลาของความแตกตางของคาเฉล่ียกอนและหลังการฝกเทากับ 0.013 กลุมทดลองท่ี 3
มีเวลา ในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็วข้ึน เวลาในการเตะลดลงคาของความ
แตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.163 ซ่ึงความเร็วเพิ่มมากข้ึนกวาใน กลุมทดลองท่ี 1 เทากับเวลา 0.150 
วินาที ซ่ึงมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05  
 7. เปรียบเทียบระหวาง กลุมทดลองท่ี 2 การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝก
โปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ กับ กลุมทดลองท่ี 3 การฝกโปรแกรมความม่ันคงของลําตัว
รวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา 6 สัปดาห  มีผลทําให กลุมทดลองท่ี 2
เวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็วซ่ึงเวลาของความแตกตางของคาเฉล่ียกอนและหลัง
การฝกเทากับ 0.089  กลุมทดลองท่ี 3 มีเวลา ในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็วข้ึน 
เวลาในการเตะลดลงคาของความแตกตางของคาเฉล่ียเทากับ 0.163 ซ่ึงความเร็วเพิ่มมากข้ึนกวาใน 
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กลุมทดลองท่ี 1 เทากับเวลา 0.074 วินาที ซ่ึง มีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
p<0.05 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบวาการหมุนตัวเตะเฉียงเปนการเตะท่ีใชกลามเนื้อบริเวณของลําตัวและ
กลามเนื้อชวงลางท่ีตองผสานกัน การเพิ่มการตอบสนองการเคล่ือนไหวใหเร็วมากยิ่งข้ึนตองมี
ปจจัยหลายๆอยาง การฝกในคร้ังนี้ก็เปนปจจัยอีกยางในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเพิ่มการ
ตอบสนองการเคล่ือนไหวใหเร็วดังนั้นผลการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาสามารถอภิปรายผลเปนประเดน็
ตางๆดังนี ้
1. การฝกตามโปรแกรมเทควันโดอยางเดียวนั้นสงผลใหมีการพัฒนาทักษะในการเตะสวน
กลามเน้ือท่ีพัฒนาในแบบฝกเทควันโดอยางเดียว ลักษณะการฝกเตะตามโปรแกรมท่ีกําหนดสงผล
ใหมีการพัฒนากลามเนื้อสวนลางเปนสําคัญ การเตะเฉียงมีการพัฒนากลามเนื้อดังนี้ กลามเนื้อ
กลามเน้ือชวงลาง Hamstring, Quadriceps, Gastrocnemius,      Gluteus maximus, Gluteus medius 
กลามเนื้อชวงบน ไดจากการบิดลําตัว กลามเน้ือหนาทอง กลามเน้ือชวง ซ่ึงมีผลทําให เวลา
ตอบสนองการเคล่ือนไหว ในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของกีฬาเทควันโด คาออกมาไมแตกตางกวากอน
การฝกตามโปรแกรม 6 สัปดาห อาจเปนเพราะเวลาในการฝกซอมไมเพียงพอตอความเปล่ียนแปลง
รวมท้ังความหนักในการฝกซอมอาจจะไมหนักพอ  อภิปรายผลไดวา เนื่องจากการฝกโปรแกรม 
เทควันโดอยางเดียว เปนการฝกเพียงข้ันพื้นฐานและการเตะเปนการฝกทักษะในการเตะคือ ฝกเปา
เตะ 1 คร้ัง ทาเตะ เฉียง 10 คร้ังตอขาง ทําท้ังหมด 5 ยก โดยใหสัญญาณเสียงจากนกหวีดเปนการเตะ
จากน้ัน ฝกเปาเตะ เปนชุด ทาเตะ เฉียง 10 คร้ังตอขาง ทําท้ังหมด 5 ยก โดยใหสัญญาณเสียงจาก
นกหวีดเปนการเตะและฝกเหมือนการแขงขัน 10 ยก ๆ ละ 10 คร้ัง ดังนั้น ระดับความหนักหรือ
ทาทางในการฝก อาจไมมีผลตอการเปล่ียนแปลง ความสามารถในการลดปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว 
แตอยางไรก็ตามการฝกตอเนื่อง 6 สัปดาห อาจมีผลชวยใหสมรรถภาพทางกายดานอ่ืนๆ ดีข้ึนได แต
ในการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาเพียงเวลาปฏิกิริยาการเคล่ือนไหว หรือการลดความเร็วในการเตะ จึงไม
สามารถทราบผลสมรรถภาพทางกายดานอ่ืนๆได ดังนั้นคร้ังตอไปควรศึกษา การประเมิน
สมรรถภาพทางกายดานอ่ืนรวมดวยเชน ความแข็งแรง ความอดทน กําลัง ความเร็ว ความออนตัว  
ซ่ึงหากบุคคลใดมีองคประกอบเหลานี้อยูในระดับสูงจะสามารถประกอบการฝกประจําวันไดอยางมี
ประสิทธิภาพเปนระยะเวลานาน (Hart and Shay, 1969 ) ผลการศึกษานี้สอดคลองกับการศึกษาของ 
วนชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร (2549) ไดศึกษาและหาคาแตกตางของการฝกพลัยโอเมตริกในทา 
Later Cone Hops และ ทา Cone Hops with Change-of-Direction Sprint ที่มีตอการกระโดดสูงใน
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การเลนกีฬาเทนนิส ภายหลังการฝก 6 สัปดาห ผลการทดลองกลุมท่ีไดรับการฝกตามโปรแกรมพ
ลัยโอเมตริกในทา Later Cone Hops และ ทา Cone Hops with Change-of-Direction Sprint มีผลการ
กระโดดสูงเพิ่มมากข้ึนกวาการฝกเทนนิสอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p >0.05 
2. จากการฝกตามโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมเทควันโดน้ันสงผลใหมีการ
พัฒนาทักษะในการเตะสวนกลามเนื้อที่พัฒนาในแบบฝกเทควันโดและมีการพัฒนากลามเนื้อท่ีได
จากการฝกตามโปรแกรมพลัยโอเมตริก  การฝกพลัยโอเมตริกสงผลใหกลามเนื้อชวงลางท่ีใชในการ
เตะเชน Hamstring, Quadriceps, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius ไดมีการ
พัฒนา ซ่ึงสงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงในการทดสอบหลังการฝกตามโปรแกรม ซ่ึงการฝก
ในชวงระยะเวลา 6 สัปดาหสามารถลดเวลาปฏิกิริยาได แตตามหลักในการลดปฏิกิริยานั้น จะเปน
การฝกซอมทาทางท่ีซํ้าๆ การฝกดังกลาวจะลดเวลาการตัดสินใจ(Decision time) ลดการกระทําท่ีไม
ถูกทาง ทําใหการตัดสินใจท่ีถูกตองมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน(ชูศักดิ์  เวชแพทย และ กันยา ปาละ
วิวัธน. 2536:309) แตถึงกระนั้นก็ตาม การฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกเทควันโด ก็สงผลใหเวลา
ในการเตะลดลงและมีคานัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 แสดงใหเห็นวาการฝกเพื่อลดคาการ
ตอบสนองการเคล่ือนไหว ถามีการฝกพลัยโอเมตริก ควบคูไปดวยจะสงผลให การตอบสนองการ
เคล่ือนไหวลดลงได เนื่องจาก  การฝกพลัยโอเมตริก คือการออกกําลังกายท่ีทําใหกลามเน้ือมีความ
แข็งแรงสูงสุดในเวลาอันส้ันเทาท่ีจะเปนไปได ตัวอยางของการฝกพลัยโอเมตริก เชน Jumping, 
hopping, bounding การออกกําลังกายเหลานี้ใชแรงโนมถวง เพื่อยืดกลามเนื้อ ใชพลังงาน และมี
พลังระเบิด ซ่ึงสามารถใชไดทันที เชน การกระโดดขึ้นจากพื้นทันทีในลักษณะท่ีรวดเร็ว เปาหมาย
ในการฝกพลัยโอเมตริกคือการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา กีฬาสวนใหญตองการส่ิงท่ี
เรียกวา ความแข็งแรงท่ีรวดเร็ว (Speed Strength) คือความสามารถท่ีจะใชแรงสูงสุดในระหวางการ
เคล่ือนไหวอยางรวดเร็ว (Chu  DA .1992) การฝกพลัยโอเมตริกเปนการฝก เพิ่มความแข็งแรงใน
การหดตัวของกลามเนื้อ ซ่ึงมีความเห็นวาการเกิดมาจากการยืดของกลามเนื้อสปนเดิล (Spindle)  ซ่ึง
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของประสาทสัมผัสของกลามเน้ือเรียกวา มัยโอเทตีก รีเฟล็กซ (Myotactic 
Reflex) และนําไปสูการเพิ่มความถ่ีของการกระตุนหนวยยนต (Motor Unit) เชนเดียวกับการเพ่ิม
จํานวนของการกระตุนหนวยยนต  (ฮูเบอร Huber. 1987 : 37) จากเหตุผลดังกลาว  มีผลโดยตรงตอ
กลามเนื้อขาของนักเทควันโดมีความแข็งแรงข้ึนจากการฝกพลัยโอเมตริก ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับ
กลุมควบคุมแลว คาเฉล่ียในเวลากลุมการฝกพลัยโอเมตริก มีคาลดลงมากกวากลุมควบคุม
สอดคลองกับการศึกษาของยงศักดิ์ ณ สงขลา (2544) ไดทําการวิจัยเร่ืองผลของการออกกําลังกาย
แบบพลัยโอเมตริกในระดับความหนักตางกันท่ีมีความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร จากกลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาชายปท่ี 1 ท่ีมีอายุ 18-20 ป จํานวน 60 คน แบงออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 15 คน ของวิทยาลัย
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พลศึกษาจังหวัดยะลา เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร ของกลุมทดลองฝกทักษะใน
การวิ่งระยะส้ันควบคูกับการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริก โดยกระโดเทาคูขามร้ัวในระดับ
ความสูง 50,60 และ 70 เซนติเมตร จํานวน 8 ร้ัว กับกลุมควบคุม ในระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการ
ทดลองพบวา มีคาเฉล่ียของกลุมท่ีทําการฝกควบคูกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และผลของการทดสอบของกลุมท่ีทําการฝกกระโดขามร้ัวระดับคามสูง 70 เซนติเมตร ดีกวา 
60 เซนติเมตร และระดับความสูง 60 เซนติเมตร ดีกวา 50 เซนติเมตร หลังการทดลองมีคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 สวนกลุมท่ีทําการฝกการโดดขามร้ัวระดับความสูง 50 
เซนติเมตร ทําการทดสอบกอน-หลังการฝกพบวาไมมีความแตกตางกัน 
3. จากการฝกตามโปรแกรมความม่ันคงของลําตัวรวมกับการฝกตามโปรแกรมเทควันโดนั้นสงผล
ใหมีการพัฒนาทักษะในการเตะสวนกลามเน้ือท่ีพัฒนาในแบบฝกเทควันโดและมีการพัฒนา
กลามเนื้อท่ีไดจากการฝกตามโปรแกรมความม่ันคงของลําตัว  โปรแกรมความม่ันคงของลําตัว
สงผลใหกลามเน้ือชวงบนและลางท่ีใชในการเตะไดพัฒนา กลามเนื้อสวนบนไดรับการพัฒนาจาก
การฝกความม่ันคงของลําตัวรวมกับการฝกเทควันตามโปรแกรมปกติสงผลใหกลามเนื้อเหลานี้มี
การพัฒนาเชน Pectoralis major, Abdominals, Deltoids,Trapezius,Latissimus dorsi และกลามเน้ือ
สวนลางเชน Hamstring, Quadriceps group, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius ได
มีการพัฒนาจากการฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝกเทควันตามโปรแกรมปรกติเชนกัน ซ่ึง
สงผลใหเกิดความเปล่ียนแปลงในการทดสอบหลังการฝกตามโปรแกรม การทดสอบคร้ังนี้ใชทา
การเตะโดยการหมุนตัวในการเตะ พลังความเร็วไดมาจากความสมดุลของรางกาย ความแข็งแรง
ของแกนกลาง ดังนั้นหลังจากการทดสอบแลวกลุมท่ีทําเวลาท่ีดีท่ีสุดในสามกลุมคือกลุมท่ีสาม การ
ทดสอบคร้ังนี้ สอดคลองกับ การศึกษาวิจัยของ ณัชธกรม เปยงเจริญ(2544) ไดศึกษาเร่ืองผลการฝก
ความม่ันคงของลําตัวในนักวิ่งระยะส้ันระดับเยาวชนของสมาคมกรีฑาจังหวัดเชียงใหม ไดผลวาผล
การทดลองท่ีได พบวา เวลาการวิ่ง 100 เมตร ของกลุมทดลองมีคาลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นแลว การฝกความม่ันคงของลําตัวเปนปจจัยสงเสริมใหนักวิ่งระยะ
ส้ันมีการพัฒนาความเร็วเพิ่มข้ึน นอกจากนี้ถาทําการฝกความม่ันคงของลําตัวเปนประจําจะชวย
ปองกันและลดอุบัติเหตุตอกลามเน้ือ Hamstring และกลามเน้ือจากการวิ่ง และการฝกความม่ันคง
ของลําตัว ทําใหสามารถควบคุมการทรงตัว ทรงทาท่ีดีของลําตัวในขณะวิ่งได ซ่ึงเกี่ยวของกับการ
ควบคุมหรือจํากัดการเคล่ือนไหวของเชิงกรานดวย ในป 1996 ไดมีการศึกษาถึงการฝกความม่ันคง
ของลําตัวในกลุมท่ีมีประสบการณ เคยฝกความมั่นคงของลําตัวมากอน( นักกายภาพบําบัด ) เทียบ
กับกลุมท่ีไมเคยมีประสบการณ ไมเคยฝกความม่ันคงของลําตัวมากอน (คนปกติท่ีมีสุขภาพ
แข็งแรง) พบวากลุมท่ีมีประสบการณสามารถควบคุมหรือจํากัดการเคล่ือนไหวของเชิงกรานได



  48 

ดีกวากลุมท่ีไมมีประสบการณ ท้ังท่ีเชิงกรานจะมีการเคล่ือนไหวเสมอเม่ือรางกายเคล่ือนท่ี ( Elia 
and others , 1996) ความม่ันคงของลําตัว เกิดจากการท่ีกลามเน้ือลําตัวสวนหนา,สวนหลังและสวน
ดานขางทํางานรวมกันไดอยางสมดุล การฝกความม่ันคงของลําตัว ทําใหสามารถควบคุมการทรงตวั 
ทรงทาท่ีดีของลําตัว การหมุนตัวเตะ เม่ือไดรับการฝกทําใหมีการทรงตัวท่ีดีทําใหเวลาลดลง ซ่ึงทา
หมุนตัวเตะเฉียงนั้นเปนทาท่ีเพิ่มพลังการเตะจากการเหวี่ยงของลําตัว(กรกฏ งานวงศพาณิชย . 2542 
:34)จึงจําเปนในการเพิ่มความแข็งแรงของลําตัว  ซ่ึงทําใหเวลาในการหมุนตัวเตะเฉียงลดลง  
4. จากการเปรียบเทียบท้ังสามกลุมพบวาท้ังสามกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ กลุม
ทดลองท่ี1 การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติอยางเดียว, กลุมทดลองท่ี 2 การฝก
โปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติและ กลุมทดลองท่ี 3 
การฝกโปรแกรมความม่ันคงของลําตัวรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา 
6สัปดาห ท้ังสามกลุมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึง กลุมทดลองท่ี 3  มีความสามารถ
คาเฉล่ีย ในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในการเตะเร็วข้ึน กวากลุมอ่ืนๆ 
 ปจจัยท่ีทําใหการตอบสนองการเคล่ือนไหวในกลุมท่ี 3 เตะเร็วข้ึนนั้นมีหลายปจจัยและ
ปจจัยท่ีสําคัญ คือการฝกโปรแกรมความม่ันคงของลําตัว การฝกเชนนี้สงผลใหมีความแข็งแรงของ
ลําตัวรวมท้ังความแข็งแรงของแกนกลางของรางกายซ่ึงมีปจจัยสําคัญตอการทดสอบคร้ังนี้เพราะทา
ท่ีใชในการทดสอบคือทาหมุนตัวเตะ ทานี้ อาศัยท้ังรางกายในการหมุนตัวเตะ ตองใชแรงเหวี่ยงจาก
ลําตัวผสานกับแรงจากกลามเน้ือสวนลาง เพื่อใชในการเตะ ความสมดุลของรางกาย การทรงตัวท่ีดี 
และความแข็งแรงของรางกายในทุกๆสวนจึงจําเปน ดังนั้นสวนแกนกลางของรางกายจึงเปนปจจัย
สําคัญท่ีคอยยึดขอตอสวนในการหมุนในการเหวี่ยงโดยแกนกลางตองมีความแข็งแรงและสามารถ
พยุงสวนตางๆท่ีตองอาศัยแรงเหวี่ยงใหนิ่งไมเคล่ือนไหวโดยไมจําเปน จะสงผลใหมีความเร็วใน
การเตะเพ่ิมข้ึน  การฝกคร้ังนี้ มีการพัฒนากลามเน้ือหลายกลุมท้ังสวนลางคือ  Hamstrings, 
Quadriceps group, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius รวมท้ังกลามเน้ือสวนบน
อาทิเชน Pectoralis major, Abdominals, Deltoids,Trapezius,Latissimus dorsi  ทําใหรางกาย
สวนบนมีความแข็งแรงและกลามเนื้อสวนลางก็มีการพัฒนาอีก โดยหลักการฝกความมั่นคง 
(Stabilization training)  นั้นจะเนนการทํางานประสานสัมพันธรวมกันของกลามเน้ือสวนหนาและ
กลามเน้ือสวนหลัง (abdominal and back muscles) เพื่อการทรงทาไวในทาปกติของกระดูกสันหลัง
และลําตัวในขณะทํากิจกรรมตางๆ (กลามเนื้อไดเรียนรูการทํางานท่ีถูกตอง)  งานท่ีเกี่ยวกับความ
ม่ันคงของลําตัวซ่ึงเกี่ยวกับการฝกวิ่งระยะส้ัน คือ ความม่ันคงของลําตัว, สะโพกและการทรงทาท่ีดี
จึงจะวิ่งระยะส้ันไดดี ซ่ึงการฝกความม่ัน (Stabilization training)  ของลําตัวใหแข็งแรงดีแลว พบวา
ชวยลดอุบัติการณและปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อดานหลังของขา (Hamstring muscles ใช
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ทํางานมากในนักวิ่งระยะส้ัน) ไดและยังรวมไปถึงการพัฒนาความเร็วดวยเนื่องจากการมีความ
ม่ันคงของลําตัวท่ีดีจะลดการเกร็งตัวของกลามเนื้อท่ีไมจําเปนในการวิ่ง ทําใหผอนคลายและลดการ
ใชพลังงานท่ีฟุมเฟอยของรางกาย ทําใหทรงตัวไดดีในการวิ่งดวยความเร็วสูง (Bennett, 2000 and 
Meissner)อยางท่ีกลาวมาข้ันตนซ่ึงทําใหการทดสอบคร้ังนี้ กลุมทดลองท่ี 2 มีการพัฒนาความเร็ว
นอยกวากลุม 3 เปนเพราะวากลุมท่ี 2 มีการฝกพลัยโอเมตริกท่ีเนนการฝกกลามเน้ือสวนลางคือ 
Hamstrings, Quadriceps group, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius ดังนั้นการ
พัฒนาของกลามเนื้อสวนบนจึงมีการพัฒนานอย การทดสอบสงผลให แกนกลางในการหมุนตัวอาจ
ไมนิ่งทําใหมีการเคล่ือนไหวของรางกายมากเกินความจําเปนสงผลใหมีการพัฒนาความเร็วเพิ่มข้ึน
นอยกวากลุม แตการฝก คร้ังนี้ไมไดหมายความวาแบบไหนดีกวาตองมีหลายปจจัยกลุมทดลองท่ี 2 
อาจจะดีกวาเม่ือไดรับการฝกท่ีหนักมากข้ึนหรือมีระยะเวลาท่ียาวนานกวา แตเม่ือเปรียบเทียบ
ระยะเวลาเทากันในขณะน้ีปรากฏวากลุมท่ี 3 มีการพัฒนาท่ีดีกวาดวยปจจัยตางๆท่ีกลาวมาข้ันตน 
  
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
 จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา พื้นฐานของกลามเน้ือเปนส่ิงสําคัญมาก กลามเน้ือบริเวณลําตัวท่ี
ผูเลนกีฬาเทควันโดมักจะละเลยไมฝกซอมหรือแมกระท่ังชนิดกีฬาอ่ืนๆก็ตาม การฝกซอมเฉพาะ
สวนท่ีนําเอาไปใชในการแขงขันยกตัวอยางเชน กีฬาเทควันโดท่ีใชขาในการเตะเพ่ือทําแตมเปน
สวนมากก็นิยมฝกแตกลามเน้ือชวงลางละเลยการฝกกลามเน้ือชวงบน ทํากลามเน้ือสวนท่ีไมไดรับ
การฝกไมแข็งแรงทําใหเกิดอาการบาดเจ็บไดงาย ซ่ึงจะเกิดผลเสีย ตอกีฬาท่ีตองการความตอเนื่อง
ในการฝกซอม การการฝกซอมเทควันโดตามปกติรวมกับการฝกพลัยโอเมตริก ซ่ึงมีผลทําใหเวลา
การตอบสนองการเคล่ือนไหว ในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโด ไดผล ดีข้ึน ดังนั้น
ควรเพิ่มการฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความม่ันคงของลําตัว เขาไปในโปรแกรมการฝกซอมเท
ควันโดแบบปกติ 

การฝกซอมเพื่อพัฒนาผูเลนกีฬาเทควันโด ควรมีการพัฒนาจากแบบฝกหลายๆแบบดังนั้น
ถามีการฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความม่ันคงของลําตัวรวมกับการฝกเทควันโดปกติ เวลา
ตอบสนองการเคล่ือนไหวจะทําใหมีการพัฒนามากข้ึนกวาเดิม 
 แตส่ิงท่ีควรพิจารณากอนการฝกซอมแบบพลัยโอเมตริกคือ ควรมีการทดสอบในการ
พัฒนาพลังกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ เปนพื้นฐานกอน เนื่องจากการฝกแบบพลัยโอ
เมตริกนั้นตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเน้ือ เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดโดยไมเกิดการ
บาดเจ็บและบังเกิดผลดีจากการฝก ควรมีพื้นฐานของความแข็งแรงของกลามเน้ือกอนหรือ ควร
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ศึกษาการใชโปรแกรมเสริมใหดีอยางเลียนแบบจากท่ีอ่ืนควรเอามาศึกษาวิเคราะหใหเหมาะสมกับ
สภาวะรางกายของนักกีฬาในแตละบุคคล 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป 
 1. ควรศึกษา เปรียบเทียบผลของการฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความม่ันคงของลําตัว ท่ีมี
ตอเวลาการตอบสนองการเคล่ือนไหว การเตะในทาอ่ืน หรือ ในกีฬาประเภทอ่ืนดวย 
 2. จากการศึกษาพบวาผูเลนกีฬาเทควันโดมีการพัฒนาในเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวได
ดีข้ึนจากแบบฝกหลายๆแบบดังนั้นการศึกษาคร้ังตอไปควรศึกษาการฝกพลัยโอเมตริกและการฝก
ความม่ันคงของลําตัวรวมกับการฝกเทควันโดปกติ  
 3. ผูเขารับการฝกโปรแกรมตางๆ ควรมีความเขาใจในการทํางานของกลามเน้ืออยางแทจริง 
จะชวยใหมีอัตราความกาวหนาเร็ว และปลอดภัย 
  4. ควรศึกษา การฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความมั่นคงของลําตัว ท่ีมีตอเวลาตอบสนอง
การเคล่ือนไหว ในชวงเวลา ท่ีแตกตางกันดวย  
 5. ควรศึกษา การฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความม่ันคงของลําตัว ท่ีมีตอเวลาตอบสนอง
การเคล่ือนไหว ในทาการฝก ท่ีแตกตางจากโปรแกรมนี้ 
 6. ควรศึกษาเปรียบเทียบทาความม่ันคงของลําตัวแบบอยูกับท่ี (Isometric Stabilization 
Exerciseกับทาการฝกความม่ันคงของลําตัวแบบเคล่ือนไหว (Function Stabilization Exercise)ท่ีมี
ตอเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหว 
 7. ควรจะนําการฝกพลัยโอเมตริกกับการฝกความม่ันคงของลําตัว ศึกษาองคประกอบอ่ืนๆ 
ท่ีเกี่ยวของกับเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวโดยองคประกอบท่ีนาสนใจในการเคล่ือนไหวหรือ
การตอบสนอง ไดแก สภาพแวดลอม เชน แสง อุณหภูมิ เสียง เปนตน เพื่อท่ีจะทําใหทราบถึงการ
ลดเวลาตอบสนองการเคล่ือนไหวในสภาวะแวดลอมตางๆ ไดดีขึ้น ในสถานการณการแขงขันท่ี
แปลกไปจากเดิม 
 
 
 
 


