บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝก 3 กลุม คือ ฝกเทควันโดอยาง
เดียว, การฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกเทควันโดและการฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝก
เทควันโดที่มีผลตอเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโด
หลังการฝก 6 สัปดาห กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เปนผูเลนกีฬาเทควันโดจากสมารทเทควันโด
ยิม ที่มีอายุ 14 – 18 ป ซึ่งเรียนเทควันโดมาไมนอยกวา 1 ป จํานวน 30 คนแบงเปน 3 กลุม ดังนี้ กลุม
ทดลองที่ 1 จํานวน 10 คน โปรแกรมการฝกเทควันโดอยางเดียว, กลุมทดลองที่ 2 จํานวน 10
คน โปรแกรมการฝกพลัยโอเมตริกรวมกับโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ และกลุมทดลองที่
3 จํานวน 10 คน โปรแกรมการฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับโปรแกรมการฝกเทควันโด
ตามปกติ ผูศึกษากําหนดใหกลุมตัวอยาง ฝกตามโปรแกรม 6สัปดาห โดยผูศึกษาบันทึกผล การ
ทดสอบการเตะ กอนและหลังการฝกตามโปรแกรมของแตละกลุม โดยสามารถสรุป อภิปรายผล
และเสนอแนะการศึกษาได ดังตอไปนี้
สรุปผลการศึกษา
1.หลังจากการฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติอยางเดียวเปนเวลา 6 สัปดาห พบวา
มีคาความสามารถในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะลดลง โดยเวลาความแตกตางของ
คาเฉลี่ยกอนและหลังการฝกเทากับ 0.013 วินาที ซึ่งมีคาเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะ
ซึ่งไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05
2. หลังจากการฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา 6
สัปดาห พบวา มีคาความสามารถในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะลดลง โดยเวลาความ
แตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังการฝกเทากับ 0.089วินาที ซึ่งมีคาเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหว
ในการเตะ ซึ่งมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05
3.หลังจากการฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ
เปนเวลา 6 สัปดาห พบวา มีคาความสามารถในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะลดลง โดย
เวลาความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังการฝกเทากับ0.163 วินาที ซึ่งมีคาเวลาตอบสนองการ
เคลื่อนไหวในการเตะ ซึ่งมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05
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4. เปรียบเทียบระหวาง ทั้งสามกลุม กลุมทดลองที่ 1 การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโด
ตามปกติอยางเดียว, กลุมทดลองที่ 2 การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกโปรแกรมการ
ฝกเทควันโดตามปกติและ กลุมทดลองที่ 3 การฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัวรวมกับ การฝก
โปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา 6สัปดาห มีผลทําให กลุมทดลองที่ 1 มีความสามารถ
คาเฉลี่ย ในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะเร็วขึ้น เวลาในการเตะลดลงคาเฉลี่ยเทากับ
0.013 ให กลุมทดลองที่ 2 มีความสามารถคาเฉลี่ย ในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะเร็ว
ขึ้นเวลาในการเตะลดลงคาเฉลี่ยเทากับ 0.089 และกลุมที่ 3 มีความสามารถคาเฉลี่ย ในเวลา
ตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะเร็วขึ้นเวลาในการเตะลดลงคาเฉลี่ยเทากับ 0.163 ซึ่งความเร็ว
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาความแตกตางของคาเฉลี่ยทั้งสามกลุมนั้น มีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ p<0.05
5. เปรียบเทียบระหวาง กลุมทดลองที่ 1การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติอยาง
เดียว กับ กลุมทดลองที่ 2 การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโด
ตามปกติ เปนเวลา 6สัปดาห มีผลทําให กลุมทดลองที่ 1 มีเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะ
เร็วซึ่งเวลาของความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังการฝกเทากับ 0.013 กลุมทดลองที่ 2 มีเวลา
ในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะเร็วขึ้น เวลาในการเตะลดลงคาของความแตกตางของ
คาเฉลี่ยเทากับ 0.089 ซึ่งความเร็วเพิ่มมากขึ้นกวาใน กลุมทดลองที่ 1 เทากับเวลา 0.076 วินาที ซึ่ง มี
คาความแตกตางแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05
6. เปรียบเทียบระหวาง กลุมทดลองที่ 1การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติอยาง
เดียว กับ กลุมทดลองที่ 3 การฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัวรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเท
ควันโดตามปกติ เปนเวลา 6สัปดาห มีผลทําให กลุมทดลองที่ 1 เวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวใน
การเตะเร็วซึ่งเวลาของความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลังการฝกเทากับ 0.013 กลุมทดลองที่ 3
มีเวลา ในเวลาตอบสนองการเคลื่ อ นไหวในการเตะเร็ ว ขึ้น เวลาในการเตะลดลงค า ของความ
แตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.163 ซึ่งความเร็วเพิ่มมากขึ้นกวาใน กลุมทดลองที่ 1 เทากับเวลา 0.150
วินาที ซึ่งมีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05
7. เปรียบเทียบระหวาง กลุมทดลองที่ 2 การฝกโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝก
โปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ กับ กลุมทดลองที่ 3 การฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัว
รวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา 6 สัปดาห มีผลทําให กลุมทดลองที่ 2
เวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะเร็วซึ่งเวลาของความแตกตางของคาเฉลี่ยกอนและหลัง
การฝกเทากับ 0.089 กลุมทดลองที่ 3 มีเวลา ในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะเร็วขึ้น
เวลาในการเตะลดลงคาของความแตกตางของคาเฉลี่ยเทากับ 0.163 ซึ่งความเร็วเพิ่มมากขึ้นกวาใน
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กลุมทดลองที่ 1 เทากับเวลา 0.074 วินาที ซึ่ง มีคาความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
p<0.05
อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาพบวาการหมุนตัวเตะเฉียงเปนการเตะทีใ่ ชกลามเนื้อบริเวณของลําตัวและ
กลามเนื้อชวงลางที่ตองผสานกัน การเพิ่มการตอบสนองการเคลื่อนไหวใหเร็วมากยิ่งขึ้นตองมี
ปจจัยหลายๆอยาง การฝกในครั้งนี้ก็เปนปจจัยอีกยางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มการ
ตอบสนองการเคลื่อนไหวใหเร็วดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาสามารถอภิปรายผลเปนประเด็น
ตางๆดังนี้
1. การฝ ก ตามโปรแกรมเทควั น โดอย า งเดี ย วนั้ น ส ง ผลให มี ก ารพั ฒ นาทั ก ษะในการเตะส ว น
กลามเนื้อที่พัฒนาในแบบฝกเทควันโดอยางเดียว ลักษณะการฝกเตะตามโปรแกรมที่กําหนดสงผล
ใหมีการพัฒนากลามเนื้อสวนลางเปนสําคัญ การเตะเฉียงมีการพัฒนากลามเนื้อดังนี้ กลามเนื้อ
กลามเนื้อชวงลาง Hamstring, Quadriceps, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius
กล า มเนื้ อ ช ว งบน ได จ ากการบิ ด ลํ า ตั ว กล า มเนื้ อ หน า ท อ ง กล า มเนื้ อ ช ว ง ซึ่ ง มี ผ ลทํ า ให เวลา
ตอบสนองการเคลื่อนไหว ในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของกีฬาเทควันโด คาออกมาไมแตกตางกวากอน
การฝกตามโปรแกรม 6 สัปดาห อาจเปนเพราะเวลาในการฝกซอมไมเพียงพอตอความเปลี่ยนแปลง
รวมทั้งความหนักในการฝกซอมอาจจะไมหนักพอ อภิปรายผลไดวา เนื่องจากการฝกโปรแกรม
เทควันโดอยางเดียว เปนการฝกเพียงขั้นพื้นฐานและการเตะเปนการฝกทักษะในการเตะคือ ฝกเปา
เตะ 1 ครั้ง ทาเตะ เฉียง 10 ครั้งตอขาง ทําทั้งหมด 5 ยก โดยใหสัญญาณเสียงจากนกหวีดเปนการเตะ
จากนั้น ฝกเปาเตะ เปนชุด ทาเตะ เฉียง 10 ครั้งตอขาง ทําทั้งหมด 5 ยก โดยใหสัญญาณเสียงจาก
นกหวีดเปนการเตะและฝกเหมือนการแขงขัน 10 ยก ๆ ละ 10 ครั้ง ดังนั้น ระดับความหนักหรือ
ทาทางในการฝก อาจไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการลดปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว
แตอยางไรก็ตามการฝกตอเนื่อง 6 สัปดาห อาจมีผลชวยใหสมรรถภาพทางกายดานอื่นๆ ดีขึ้นได แต
ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเพียงเวลาปฏิกิริยาการเคลื่อนไหว หรือการลดความเร็วในการเตะ จึงไม
สามารถทราบผลสมรรถภาพทางกายด า นอื่ น ๆได ดั ง นั้ น ครั้ ง ต อ ไปควรศึ ก ษา การประเมิ น
สมรรถภาพทางกายดานอื่นรวมดวยเชน ความแข็งแรง ความอดทน กําลัง ความเร็ว ความออนตัว
ซึ่งหากบุคคลใดมีองคประกอบเหลานี้อยูในระดับสูงจะสามารถประกอบการฝกประจําวันไดอยางมี
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 ผลการทดลองกลุมที่ไดรับการฝกตามโปรแกรมพ
ลัยโอเมตริกในทา Later Cone Hops และ ทา Cone Hops with Change-of-Direction Sprint มีผลการ
กระโดดสูงเพิ่มมากขึ้นกวาการฝกเทนนิสอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p >0.05
2. จากการฝกตามโปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกตามโปรแกรมเทควันโดนั้นสงผลใหมีการ
พัฒนาทักษะในการเตะสวนกลามเนื้อที่พัฒนาในแบบฝกเทควันโดและมีการพัฒนากลามเนื้อที่ได
จากการฝกตามโปรแกรมพลัยโอเมตริก การฝกพลัยโอเมตริกสงผลใหกลามเนื้อชวงลางที่ใชในการ
เตะเชน Hamstring, Quadriceps, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius ไดมีการ
พัฒนา ซึ่งสงผลใหเ กิดความเปลี่ยนแปลงในการทดสอบหลังการฝกตามโปรแกรม ซึ่งการฝก
ในชวงระยะเวลา 6 สัปดาหสามารถลดเวลาปฏิกิริยาได แตตามหลักในการลดปฏิกิริยานั้น จะเปน
การฝกซอมทาทางที่ซ้ําๆ การฝกดังกลาวจะลดเวลาการตัดสินใจ(Decision time) ลดการกระทําที่ไม
ถูกทาง ทําใหการตัดสินใจที่ถูกตองมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น(ชูศักดิ์ เวชแพทย และ กันยา ปาละ
วิวัธน. 2536:309) แตถึงกระนั้นก็ตาม การฝกพลัยโอเมตริกรวมกับการฝกเทควันโด ก็สงผลใหเวลา
ในการเตะลดลงและมีคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 แสดงใหเห็นวาการฝกเพื่อลดคาการ
ตอบสนองการเคลื่อนไหว ถามีการฝกพลัยโอเมตริก ควบคูไปดวยจะสงผลให การตอบสนองการ
เคลื่อนไหวลดลงได เนื่องจาก การฝกพลัยโอเมตริก คือการออกกําลังกายที่ทําใหกลามเนื้อมีความ
แข็งแรงสูงสุดในเวลาอันสั้นเทาที่จะเปนไปได ตัวอยางของการฝกพลัยโอเมตริก เชน Jumping,
hopping, bounding การออกกําลังกายเหลานี้ใชแรงโนมถวง เพื่อยืดกลามเนื้อ ใชพลังงาน และมี
พลังระเบิด ซึ่งสามารถใชไดทันที เชน การกระโดดขึ้นจากพื้นทันทีในลักษณะที่รวดเร็ว เปาหมาย
ในการฝกพลัยโอเมตริกคือการพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา กีฬาสวนใหญตองการสิ่งที่
เรียกวา ความแข็งแรงที่รวดเร็ว (Speed Strength) คือความสามารถที่จะใชแรงสูงสุดในระหวางการ
เคลื่อนไหวอยางรวดเร็ว (Chu DA .1992) การฝกพลัยโอเมตริกเปนการฝก เพิ่มความแข็งแรงใน
การหดตัวของกลามเนื้อ ซึ่งมีความเห็นวาการเกิดมาจากการยืดของกลามเนื้อสปนเดิล (Spindle) ซึง่
เกี่ยวของกับปฏิกิริยาของประสาทสัมผัสของกลามเนื้อเรียกวา มัยโอเทตีก รีเฟล็กซ (Myotactic
Reflex) และนําไปสูการเพิ่มความถี่ของการกระตุนหนวยยนต (Motor Unit) เชนเดียวกับการเพิ่ม
จํานวนของการกระตุนหนวยยนต (ฮูเบอร Huber. 1987 : 37) จากเหตุผลดังกลาว มีผลโดยตรงตอ
กลามเนื้อขาของนักเทควันโดมีความแข็งแรงขึ้นจากการฝกพลัยโอเมตริก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ ม ควบคุ ม แล ว ค า เฉลี่ ย ในเวลากลุ ม การฝ ก พลั ย โอเมตริ ก มี ค า ลดลงมากกว า กลุ ม ควบคุ ม
สอดคลองกับการศึกษาของยงศักดิ์ ณ สงขลา (2544) ไดทําการวิจัยเรื่องผลของการออกกําลังกาย
แบบพลัยโอเมตริกในระดับความหนักตางกันที่มีความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร จากกลุมตัวอยางเปน
นักศึกษาชายปที่ 1 ที่มีอายุ 18-20 ป จํานวน 60 คน แบงออกเปน 4 กลุม ๆ ละ 15 คน ของวิทยาลัย
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พลศึกษาจังหวัดยะลา เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร ของกลุมทดลองฝกทักษะใน
การวิ่งระยะสั้นควบคูกับการออกกําลังกายแบบพลัยโอเมตริก โดยกระโดเทาคูขามรั้วในระดับ
ความสูง 50,60 และ 70 เซนติเมตร จํานวน 8 รั้ว กับกลุมควบคุม ในระยะเวลา 6 สัปดาห ผลการ
ทดลองพบวา มีคาเฉลี่ยของกลุมที่ทําการฝกควบคูกันแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 และผลของการทดสอบของกลุมที่ทําการฝกกระโดขามรั้วระดับคามสูง 70 เซนติเมตร ดีกวา
60 เซนติเมตร และระดับความสูง 60 เซนติเมตร ดีกวา 50 เซนติเมตร หลังการทดลองมีคาแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ 0.05 สวนกลุมที่ทําการฝกการโดดขามรั้วระดับความสูง 50
เซนติเมตร ทําการทดสอบกอน-หลังการฝกพบวาไมมีความแตกตางกัน
3. จากการฝกตามโปรแกรมความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝกตามโปรแกรมเทควันโดนั้นสงผล
ให มีก ารพั ฒ นาทัก ษะในการเตะส ว นกลา มเนื้อ ที่พั ฒ นาในแบบฝ ก เทควัน โดและมีก ารพัฒ นา
กลามเนื้อที่ไดจากการฝกตามโปรแกรมความมั่นคงของลําตัว โปรแกรมความมั่นคงของลําตัว
สงผลใหกลามเนื้อชวงบนและลางที่ใชในการเตะไดพัฒนา กลามเนื้อสวนบนไดรับการพัฒนาจาก
การฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝกเทควันตามโปรแกรมปกติสงผลใหกลามเนื้อเหลานี้มี
การพัฒนาเชน Pectoralis major, Abdominals, Deltoids,Trapezius,Latissimus dorsi และกลามเนื้อ
สวนลางเชน Hamstring, Quadriceps group, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius ได
มีการพัฒนาจากการฝกความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝกเทควันตามโปรแกรมปรกติเชนกัน ซึ่ง
สงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในการทดสอบหลังการฝกตามโปรแกรม การทดสอบครั้งนี้ใชทา
การเตะโดยการหมุนตัวในการเตะ พลังความเร็วไดมาจากความสมดุลของรางกาย ความแข็งแรง
ของแกนกลาง ดังนั้นหลังจากการทดสอบแลวกลุมที่ทําเวลาที่ดีที่สุดในสามกลุมคือกลุมที่สาม การ
ทดสอบครั้งนี้ สอดคลองกับ การศึกษาวิจัยของ ณัชธกรม เปยงเจริญ(2544) ไดศึกษาเรื่องผลการฝก
ความมั่นคงของลําตัวในนักวิ่งระยะสั้นระดับเยาวชนของสมาคมกรีฑาจังหวัดเชียงใหม ไดผลวาผล
การทดลองที่ได พบวา เวลาการวิ่ง 100 เมตร ของกลุมทดลองมีคาลดลงมากกวากลุมควบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนั้นแลว การฝกความมั่นคงของลําตัวเปนปจจัยสงเสริมใหนักวิ่งระยะ
สั้นมีการพัฒนาความเร็วเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ถาทําการฝกความมั่นคงของลําตัวเปนประจําจะชวย
ปองกันและลดอุบัติเหตุตอกลามเนื้อ Hamstring และกลามเนื้อจากการวิ่ง และการฝกความมั่นคง
ของลําตัว ทําใหสามารถควบคุมการทรงตัว ทรงทาที่ดีของลําตัวในขณะวิ่งได ซึ่งเกี่ยวของกับการ
ควบคุมหรือจํากัดการเคลื่อนไหวของเชิงกรานดวย ในป 1996 ไดมีการศึกษาถึงการฝกความมั่นคง
ของลําตัวในกลุมที่มีประสบการณ เคยฝกความมั่นคงของลําตัวมากอน( นักกายภาพบําบัด ) เทียบ
กั บ กลุ ม ที่ ไ ม เ คยมี ป ระสบการณ ไม เ คยฝ ก ความมั่ น คงของลํ า ตั ว มาก อ น (คนปกติ ที่ มี สุ ข ภาพ
แข็งแรง) พบวากลุมที่มีประสบการณสามารถควบคุมหรือจํากัดการเคลื่อนไหวของเชิงกรานได
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ดีกวากลุมที่ไมมีประสบการณ ทั้งที่เชิงกรานจะมีการเคลื่อนไหวเสมอเมื่อรางกายเคลื่อนที่ ( Elia
and others , 1996) ความมั่นคงของลําตัว เกิดจากการที่กลามเนื้อลําตัวสวนหนา,สวนหลังและสวน
ดานขางทํางานรวมกันไดอยางสมดุล การฝกความมั่นคงของลําตัว ทําใหสามารถควบคุมการทรงตัว
ทรงทาที่ดีของลําตัว การหมุนตัวเตะ เมื่อไดรับการฝกทําใหมีการทรงตัวที่ดีทําใหเวลาลดลง ซึ่งทา
หมุนตัวเตะเฉียงนั้นเปนทาที่เพิ่มพลังการเตะจากการเหวี่ยงของลําตัว(กรกฏ งานวงศพาณิชย . 2542
:34)จึงจําเปนในการเพิ่มความแข็งแรงของลําตัว ซึ่งทําใหเวลาในการหมุนตัวเตะเฉียงลดลง
4. จากการเปรียบเทียบทั้งสามกลุมพบวาทั้งสามกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ กลุม
ทดลองที่ 1 การฝ ก โปรแกรมการฝ ก เทควั น โดตามปกติ อ ย า งเดี ย ว, กลุ ม ทดลองที่ 2 การฝ ก
โปรแกรมพลัยโอเมตริกรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติและ กลุมทดลองที่ 3
การฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัวรวมกับ การฝกโปรแกรมการฝกเทควันโดตามปกติ เปนเวลา
6สัปดาห ทั้งสามกลุมมีความแตกตาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง กลุมทดลองที่ 3 มีความสามารถ
คาเฉลี่ย ในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในการเตะเร็วขึ้น กวากลุมอื่นๆ
ปจจัยที่ทําใหการตอบสนองการเคลื่อนไหวในกลุมที่ 3 เตะเร็วขึ้นนั้นมีหลายปจจัยและ
ปจจัยที่สําคัญ คือการฝกโปรแกรมความมั่นคงของลําตัว การฝกเชนนี้สงผลใหมีความแข็งแรงของ
ลําตัวรวมทั้งความแข็งแรงของแกนกลางของรางกายซึ่งมีปจจัยสําคัญตอการทดสอบครั้งนี้เพราะทา
ที่ใชในการทดสอบคือทาหมุนตัวเตะ ทานี้ อาศัยทั้งรางกายในการหมุนตัวเตะ ตองใชแรงเหวี่ยงจาก
ลําตัวผสานกับแรงจากกลามเนื้อสวนลาง เพื่อใชในการเตะ ความสมดุลของรางกาย การทรงตัวที่ดี
และความแข็งแรงของรางกายในทุกๆสวนจึงจําเปน ดังนั้นสวนแกนกลางของรางกายจึงเปนปจจัย
สําคัญที่คอยยึดขอตอสวนในการหมุนในการเหวี่ยงโดยแกนกลางตองมีความแข็งแรงและสามารถ
พยุงสวนตางๆที่ตองอาศัยแรงเหวี่ยงใหนิ่งไมเคลื่อนไหวโดยไมจําเปน จะสงผลใหมีความเร็วใน
การเตะเพิ่ ม ขึ้ น การฝ ก ครั้ ง นี้ มี ก ารพั ฒ นากล า มเนื้ อ หลายกลุ ม ทั้ ง ส ว นล า งคื อ Hamstrings,
Quadriceps group, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius รวมทั้งกลามเนื้อสวนบน
อาทิเชน Pectoralis major, Abdominals, Deltoids,Trapezius,Latissimus dorsi ทําใหรางกาย
สวนบนมีความแข็งแรงและกลามเนื้อสวนลางก็มีการพัฒนาอีก โดยหลักการฝกความมั่นคง
(Stabilization training) นั้นจะเนนการทํางานประสานสัมพันธรวมกันของกลามเนื้อสวนหนาและ
กลามเนื้อสวนหลัง (abdominal and back muscles) เพื่อการทรงทาไวในทาปกติของกระดูกสันหลัง
และลําตัวในขณะทํากิจกรรมตางๆ (กลามเนื้อไดเรียนรูการทํางานที่ถูกตอง) งานที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของลําตัวซึ่งเกี่ยวกับการฝกวิ่งระยะสั้น คือ ความมั่นคงของลําตัว, สะโพกและการทรงทาที่ดี
จึงจะวิ่งระยะสั้นไดดี ซึ่งการฝกความมั่น (Stabilization training) ของลําตัวใหแข็งแรงดีแลว พบวา
ชวยลดอุบัติการณและปองกันการบาดเจ็บของกลามเนื้อดานหลังของขา (Hamstring muscles ใช
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ทํางานมากในนักวิ่งระยะสั้น) ไดและยังรวมไปถึงการพัฒนาความเร็วดวยเนื่องจากการมีความ
มั่นคงของลําตัวที่ดีจะลดการเกร็งตัวของกลามเนื้อที่ไมจําเปนในการวิ่ง ทําใหผอนคลายและลดการ
ใชพลังงานที่ฟุมเฟอยของรางกาย ทําใหทรงตัวไดดีในการวิ่งดวยความเร็วสูง (Bennett, 2000 and
Meissner)อยางที่กลาวมาขั้นตนซึ่งทําใหการทดสอบครั้งนี้ กลุมทดลองที่ 2 มีการพัฒนาความเร็ว
นอยกวากลุม 3 เปนเพราะวากลุมที่ 2 มีการฝกพลัยโอเมตริกที่เนนการฝกกลามเนื้อสวนลางคือ
Hamstrings, Quadriceps group, Gastrocnemius, Gluteus maximus, Gluteus medius ดังนั้นการ
พัฒนาของกลามเนื้อสวนบนจึงมีการพัฒนานอย การทดสอบสงผลให แกนกลางในการหมุนตัวอาจ
ไมนิ่งทําใหมีการเคลื่อนไหวของรางกายมากเกินความจําเปนสงผลใหมีการพัฒนาความเร็วเพิ่มขึ้น
นอยกวากลุม แตการฝก ครั้งนี้ไมไดหมายความวาแบบไหนดีกวาตองมีหลายปจจัยกลุมทดลองที่ 2
อาจจะดีกวาเมื่อไดรับการฝกที่หนักมากขึ้นหรือมีระยะเวลาที่ยาวนานกวา แตเมื่อเปรียบเทียบ
ระยะเวลาเทากันในขณะนี้ปรากฏวากลุมที่ 3 มีการพัฒนาที่ดีกวาดวยปจจัยตางๆที่กลาวมาขั้นตน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
จากการศึกษาครั้งนี้พบวา พื้นฐานของกลามเนื้อเปนสิ่งสําคัญมาก กลามเนื้อบริเวณลําตัวที่
ผูเลนกีฬาเทควันโดมักจะละเลยไมฝกซอมหรือแมกระทั่งชนิดกีฬาอื่นๆก็ตาม การฝกซอมเฉพาะ
สวนที่นําเอาไปใชในการแขงขันยกตัวอยางเชน กีฬาเทควันโดที่ใชขาในการเตะเพื่อทําแตมเปน
สวนมากก็นิยมฝกแตกลามเนื้อชวงลางละเลยการฝกกลามเนื้อชวงบน ทํากลามเนื้อสวนที่ไมไดรับ
การฝกไมแข็งแรงทําใหเกิดอาการบาดเจ็บไดงาย ซึ่งจะเกิดผลเสีย ตอกีฬาที่ตองการความตอเนื่อง
ในการฝกซอม การการฝกซอมเทควันโดตามปกติรวมกับการฝกพลัยโอเมตริก ซึ่งมีผลทําใหเวลา
การตอบสนองการเคลื่อนไหว ในทาหมุนตัวเตะเฉียง ของผูเลนกีฬาเทควันโด ไดผล ดีขึ้น ดังนั้น
ควรเพิ่มการฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความมั่นคงของลําตัว เขาไปในโปรแกรมการฝกซอมเท
ควันโดแบบปกติ
การฝกซอมเพื่อพัฒนาผูเลนกีฬาเทควันโด ควรมีการพัฒนาจากแบบฝกหลายๆแบบดังนั้น
ถามีการฝก พลัยโอเมตริ กและการฝกความมั่นคงของลําตัวรว มกั บการฝก เทควั นโดปกติ เวลา
ตอบสนองการเคลื่อนไหวจะทําใหมีการพัฒนามากขึ้นกวาเดิม
แตสิ่งที่ ควรพิ จารณาก อนการฝก ซอมแบบพลัย โอเมตริก คือ ควรมีก ารทดสอบในการ
พัฒนาพลังกลามเนื้อ ความแข็งแรงของกลามเนื้อ เปนพื้นฐานกอน เนื่องจากการฝกแบบพลัยโอ
เมตริกนั้นตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเนื้อ เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมตางๆ ไดโดยไมเกิดการ
บาดเจ็บและบังเกิดผลดีจากการฝก ควรมีพื้นฐานของความแข็งแรงของกลามเนื้อกอนหรือ ควร
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ศึกษาการใชโปรแกรมเสริมใหดีอยางเลียนแบบจากที่อื่นควรเอามาศึกษาวิเคราะหใหเหมาะสมกับ
สภาวะรางกายของนักกีฬาในแตละบุคคล
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. ควรศึกษา เปรียบเทียบผลของการฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความมั่นคงของลําตัว ที่มี
ตอเวลาการตอบสนองการเคลื่อนไหว การเตะในทาอื่น หรือ ในกีฬาประเภทอื่นดวย
2. จากการศึกษาพบวาผูเลนกีฬาเทควันโดมีการพัฒนาในเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวได
ดีขึ้นจากแบบฝกหลายๆแบบดังนั้นการศึกษาครั้งตอไปควรศึกษาการฝกพลัยโอเมตริกและการฝก
ความมั่นคงของลําตัวรวมกับการฝกเทควันโดปกติ
3. ผูเขารับการฝกโปรแกรมตางๆ ควรมีความเขาใจในการทํางานของกลามเนื้ออยางแทจริง
จะชวยใหมีอัตราความกาวหนาเร็ว และปลอดภัย
4. ควรศึกษา การฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความมั่นคงของลําตัว ที่มีตอเวลาตอบสนอง
การเคลื่อนไหว ในชวงเวลา ที่แตกตางกันดวย
5. ควรศึกษา การฝกพลัยโอเมตริกและการฝกความมั่นคงของลําตัว ที่มีตอเวลาตอบสนอง
การเคลื่อนไหว ในทาการฝก ที่แตกตางจากโปรแกรมนี้
6. ควรศึกษาเปรียบเทียบทาความมั่นคงของลําตัวแบบอยูกับที่ (Isometric Stabilization
Exerciseกับทาการฝกความมั่นคงของลําตัวแบบเคลื่อนไหว (Function Stabilization Exercise)ที่มี
ตอเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหว
7. ควรจะนําการฝกพลัยโอเมตริกกับการฝกความมั่นคงของลําตัว ศึกษาองคประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของกับเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวโดยองคประกอบที่นาสนใจในการเคลื่อนไหวหรือ
การตอบสนอง ไดแก สภาพแวดลอม เชน แสง อุณหภูมิ เสียง เปนตน เพื่อที่จะทําใหทราบถึงการ
ลดเวลาตอบสนองการเคลื่อนไหวในสภาวะแวดลอมตางๆ ไดดีขึ้น ในสถานการณการแขงขันที่
แปลกไปจากเดิม

