
 
บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้สวนแรกเปนขอมูลคุณลักษณะพ้ืนฐานของกลุมตัวอยางคือ 
กลุมทดลองซ่ึงมีอายุเฉล่ีย 19.38 + 1.19 ป น้ําหนักตัวเฉล่ีย 63.88 + 6.77 กิโลกรัม ความสูงเฉล่ีย 
172.88 + 2.85 เซนติเมตร สวนกลุมควบคุมมีอายุเฉล่ีย 20.50 + 1.60 ป น้ําหนักเฉลี่ย 64.38 + 4.78 
กิโลกรัม ความสูงเฉล่ีย 169.88 + 2.85 เซนติเมตร และจากการทดสอบกอนการทดลองซ่ึงทําการ
ทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบความคลองตัว Agility T-test ในกลุมทดลองมีคาเวลา
เฉล่ียเทากับ 12.01 + 0.64 วินาที และในกลุมควบคุมมีคาเฉล่ียเทากับ 12.34 + 0.49 วินาที สวนการ
ทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบความคลองตัว Hexagon Test ในกลุมทดลองมีคาเวลา
เฉล่ียเทากับ 14.62 + 1.72 วินาที และในกลุมควบคุมมีคาเทากับ 14.45 + 0.94 วินาที ซ่ึงจากขอมูล
ดังกลาวสามารถนํามาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังการทดลองเพื่อนํามาสรุป อภิปรายผลและ
เสนอแนะการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา  

1. คาเฉล่ียของเวลาซ่ึงนําเสนอในรูปแบบรอยละท่ีใชในการทดสอบความคลองตัวโดยใช
แบบทดสอบความคลองตัว Agility T-test ท้ังกอนและหลังการทดลองในกลุมทดลองมีคาลดลงโดย
เฉล่ีย 0.84 + 0.82 วินาทีหรือคิดเปนรอยละ 6.96 โดยมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ     
p < 0.05 และเชนเดียวกับการทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบความคลองตัว Hexagon 
Test ซ่ึงมีคาเฉล่ียของเวลาท่ีใชในการทดสอบกอนและหลังการทดลองลดลงโดยเฉล่ีย 1.95 + 0.79 
วินาทีหรือคิดเปนรอยละรอยละ 13.33 โดยมีคาลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.01 

2. คาเฉล่ียของเวลาซ่ึงนําเสนอในรูปแบบรอยละท่ีใชในการทดสอบความคลองตัวโดยใช
แบบทดสอบความคลองตัว Agility T-test ท้ังกอนและหลังการทดลองในกลุมควบคุมมีคาลดลง
โดยเฉล่ีย 0.15 + 0.49 วินาทีหรือคิดเปนรอยละ 1.18 และคาเฉล่ียของเวลาท่ีใชในการทดสอบกอน
และหลังการทดลองของการทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบความคลองตัว Hexagon 
Test นั้นลดลงโดยเฉล่ีย 0.47 + 0.94 วินาทีหรือคิดเปนรอยละ 3.23 ซ่ึงไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติท้ังสองการทดสอบ 
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3. จากการเปรียบเทียบคาความคลองตัวของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการทดสอบ
โดยใชแบบทดสอบความคลองตัว Agility T-test นั้นพบวากลุมทดลองมีคาของเวลาในการทดสอบ
ลดลงมากวากลุมควบคุมและมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.01  

4. จากการเปรียบเทียบคาความคลองตัวของกลุมทดลองและกลุมควบคุมในการทดสอบ
โดยใชแบบทดสอบความคลองตัว Hexagon Test นั้นพบวากลุมทดลองมีคาของเวลาในการทดสอบ
ลดลงมากวากลุมควบคุมและมีคาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05  
 
อภิปรายผล 
 1. การเปล่ียนแปลงผลของการทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบความคลองตัว 
Agility T-test และ Hexagon Test ในกลุมทดลอง 
  จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความคลองตัวท้ังสองแบบทดสอบ (Agility T-test 
และ Hexagon test) กอนและหลังการฝกในกลุมควบคุมผลการทดสอบนั้นแสดงใหเห็นวาหลังจาก
การฝกตามโปรแกรมฝกแบบจําเพาะตอความแข็งแรงของกลามเน้ือลําตัว 6 สัปดาหคาเวลาในการ
ทดสอบ Agility T-test และ Hexagon test ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงแสดงวาการฝกแบบ
จําเพาะนั้นสงผลใหคาความคลองตัวของกลุมทดลองนั้นเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท้ังสอง
แบบทดสอบโดยแบบทดสอบ Agility T-test นั้นมีคาการทดสอบลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ p < 0.05 และแบบทดสอบ Hexagon Test ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.01 
แสดงใหเห็นวามีการพัฒนาของความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัวซ่ึงสามารถอางอิงไดจากแนวคิด
ในเร่ืองของ Kinetic Chain Movement วาลําตัวเปนสวนสําคัญท่ีเปนจุดศูนยกลางท่ีเช่ือมตอไปยัง
สวนตางๆของรางกาย โดยท่ีการเคล่ือนไหวสวนใดสวนหนึ่งของรางกายน้ันจะสงผลตอรางกาย
สวนอ่ืนๆตามไปดวยในลักษณะของปฏิกิริยาลูกโซ (Chain Reaction) (Kisner and Colby, 2002) 
จากแนวคิดดังกลาวซ่ึงเปนขอสนับสนุนวาคาการทดสอบความคลองตัวท่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตินั้นเปนผลมาจากความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัวท่ีแข็งแรงข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Mills et al. (2005) ท่ีไดทําการทดลองเปรียบเทียบการฝกกลามเนื้อลําตัวสองแบบซ่ึงแบงกลุม
การศึกษาออกเปนสามกลุม คือกลุม Treatment Exercise, Pseudo-Treatment Exercise และกลุม
ควบคุม (Control Group) โดยกลุม Treatment Exercise จะไดรับโปรแกรมฝกกลามเน้ือลําตัวควบคู
ไปกับการฝก Co-contraction ซ่ึงแตกตางกับกลุม Pseudo-Treatment Exercise ท่ีจะไดรับการฝก
กลามเน้ือลําตัวโดยปราศจากการฝก Co-contraction ของกลามเนื้อแกนกลางลําตัว เปนเพียงการ
เนนการฝกกลามเน้ือมัดใหญ เชน กลามเน้ือ Rectus Abdominis และ External Obliques เทานั้น ซ่ึง
ผลจากการทดลองปรากฏใหเห็นถึงความแตกตางของผลการทดลองในสวนของการทดสอบความ
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คลองตัวโดยใชแบบทดสอบ Agility T-test ซ่ึงกลุม Treatment Exercise นั้นมีคาเวลาของการ
ทดสอบลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.0005 แตไมพบความแตกตางในกลุมของ 
Pseudo-Treatment Exercise และในสวนของการทดสอบกําลังขา (Leg Power) โดยใชการทดสอบ
แบบ Vertical Jump นั้นในกลุม Treatment Exercise มีคาการทดสอบท่ีเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ p < 0.05 แตไมมีความแตกตางในกลุม Pseudo-Treatment Exercise จากการศึกษา
ดังกลาวแสดงใหเห็นไดชัดเจนวาความแข็งแรงของกลามเน้ือลําตัวนั้นมีผลตอการเคล่ือนไหวใน
หลายรูปแบบแตท้ังนี้ยังตองอาศัยรูปแบบการฝกท่ีถูกตองเพื่อใหไดผลท่ีออกมานั้นตรงตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว 
  

2. การเปล่ียนแปลงผลของการทดสอบความคลองตัวโดยใชแบบทดสอบความคลองตัว 
Agility T-test และ Hexagon Test ในกลุมควบคุม 
  ในการศึกษาคร้ังนี้กลุมควบคุมไดทําการทดสอบคาความคลองตัวโดยใช
แบบทดสอบความคลองตัว Agility T-test และ Hexagon Test ท้ังกอนและหลังการทดลอง
เชนเดียวกับกลุมควบคุม แตจากผลการเปรียบเทียบจากผลทดสอบท้ังกอนและหลังการทดลองของ
แบบทดสอบความคลองตัวท้ังสองแบบนั้นแสดงใหเห็นวามีแนวโนมการลดลงของเวลาท่ีใชในการ
ทดสอบแตลดลงนอยกวาในกลุมทดลองและไมมีความแตกตางกันทางสถิติท่ีระดับ p < 0.05 
(แบบทดสอบ Agility T-test p = 0.43, แบบทดสอบ Hexagon Test p = 0.20) สาเหตุอาจมาจากการ
ท่ีกลุมควบคุมนั้นจะไดรับการฝกซอมตามโปรแกรมปกติของทางหัวหนาผูฝกสอนกีฬาฟุตบอล
เพียงอยางเดียว ซ่ึงจะไมไดรับการฝกตามโปรแกรมออกกําลังกายแบบจําเพาะตอการเสริมสราง
ความแข็งแรงของกลามเนื้อลําตัว ถึงแมวาในโปรแกรมการฝกของทางหัวหนาผูฝกสอนนั้นจะมีการ
ฝกกลามเน้ือในสวนของลําตัวอยูดวยก็ตามแตเปนการฝกท่ีไมสมํ่าเสมอซ่ึงข้ึนอยูกับเวลาของการ
ฝกซอมในแตละวันซ่ึงเวลาที่ใชในการฝกกลามเน้ือลําตัวนี้โดยสวนมากจะมีเวลาฝกนอยกวา 3 วัน
ตอสัปดาห ซ่ึงในการฝกกลามเน้ือนั้นจําเปนท่ีจะตองฝกอยางตอเนื่องในระยะเวลาต้ังแต 6 สัปดาห
เปนตนไปจึงจะสามารถทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงจากการฝกซ่ึงจะเร่ิมมีการพัฒนาทางดานความ
แข็งแรงของกลามเนื้อ แตท้ังนี้การฝกสมรรถภาพทางดานตางๆของนักกีฬานั้นจําเปนท่ีจะตองรักษา
รางกายใหพรอมตลอดป คือ ในชวงนอกฤดูกาลแขงขันจําเปนท่ีจะตองพยายามรักษาสมรรถภาพ
ทางกายโดยท่ัวไปใหคงท่ี โดยการใชเวลาในการพักฟนรางกายและเสริมสรางสมรรถภาพทางดาน
ความแข็งแรง ความอดทน รวมท้ังพัฒนาความสามารถแบบใชออกซิเจน (Aerobic Capacity) ใหดี
ข้ึน (เจริญ, 2548) เพื่อเตรียมความพรอมของรางกายใหพรอมรองรับโปรแกรมการซอมท่ีหนักข้ึน
ในชวงกอนฤดูการแขงขัน 
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3. การเปรียบเทียบตัวแปรตางๆ ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
การเลือกใชแบบทดสอบความคลองตัวท้ังสองแบบเพื่อการวัดผลในการวิจัยคร้ังนี้

จะพิจารณาจากลักษณะการเคล่ือนไหวของนักกีฬาฟุตบอลในสถานการณตางๆ โดยแบบทดสอบ 
Agility T-test นั้นจะเปนการเคล่ือนไหวโดยใชความเร็วในส่ีทิศทางคือ การวิ่งตรงไปขางหนา การ
สไลดออกดานขางท้ังซายและขวา และการวิ่งถอยหลัง โดยในการเคล่ือนท่ีแบบตางๆ นั้นเปน
ทักษะการเคล่ือนท่ีพื้นฐานในกีฬาฟุตบอล อีกท้ังในแบบทดสอบน้ีจะมีการหยุดเพื่อเปล่ียนทิศทาง
อยางรวดเร็วซ่ึงมีความสําคัญมากในการหลีกเล่ียงการปะทะหรือการเปล่ียนทิศทางเพ่ือหลอกลอ
นักกีฬาฝายตรงขามในกีฬาฟุตบอล สวนแบบทดสอบ Hexagon Test นั้นจะเพิ่มทิศทางการ
เคล่ือนไหวออกมาเปนการเคล่ือนไหวในหกทิศทางแตระยะของการเคล่ือนท่ีนั้นจะมีระยะท่ีส้ันกวา
แบบทดสอบ Agility T-test ซ่ึงลักษณะการเคล่ือนไหวนั้นจะเปนการกระโดดเปลี่ยนทิศทางอยาง
ตอเนื่องซ่ึงมีความสอดคลองกับทักษะท่ีใชในการหลบหลีกการเขาปะทะของนักกีฬาในระยะ
ประชิดเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจ็บ และเม่ือเปรียบเทียบผลการเปล่ียนแปลงของตัวแปรกลุมทดลอง
และกลุมควบคุมหลังจากผานโปรแกรมการฝกแบบจําเพาะ 6 สัปดาห พบวาในการทดสอบโดยใช
แบบทดสอบ Agility T-test นั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.01 โดยคา
เวลาการทดสอบในกลุมควบคุมลดลง 6.96% สวนกลุมควบคุมลดลง 1.18% และในแบบทดสอบ
ความคลองตัว Hexagon Test นั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ p < 0.05 โดย
คาเวลาการทดสอบในกลุมควบคุมลดลง 13.33% สวนกลุมควบคุมลดลง 3.23% ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
โปรแกรมการฝกแบบจําเพาะท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้มีผลชวยใหความคลองตัวของนักกีฬาฟุตบอล
นั้นดีข้ึน และในทางปฏิบัตินั้นนักกีฬาท่ีผานโปรแกรมฝกแบบจําเพาะจะมีแนวโนมท่ีสามารถลด
ความเส่ียงจากการเขาปะทะกันในเกมการแขงขันหรือการฝกซอมและมีประสิทธิภาพในการ
เคล่ือนท่ีเพื่อหลบหลีกฝายตรงขามดีข้ึน โดยการวางโปรแกรมการฝกแบบจําเพาะในคร้ังนี้ไดแบง
ความหนักของการออกกําลังกายออกเปน 3 ชวงดวยกัน คือ ชวงท่ีหนึ่งคือ Local Segmental Control 
ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเคยชินในการฝกในชวงสองสัปดาหแรกและเปนชวงท่ีเตรียมความพรอม
ใหกับกลามเน้ือกอนเขาโปรแกรมฝกในชวงตอไปท่ีมีความหนักเพิ่มข้ึน ชวงท่ีสองคือ Close Chain 
Segmental Control เปนชวงสัปดาหท่ี 3-4 ของการฝกซ่ึงทาของการออกกําลังกายจะมีความหนัก
เพิ่มข้ึนจากสองสัปดาหแรกและเปนทาการออกกําลังกายท่ีชวยเสริมสรางกลามเนื้อของรยางค
สวนลางรวมดวย สวนสองสัปดาหสุดทายคือชวงของ Opened Chain Segmental Control จะเปน
ชวงท่ีผูฝกจะตองใชความสามารถในการควบคุมสมดุลของรางกายอยางมากเพื่อท่ีจะใหสามารถ
บังคับชวงลําตัวใหอยูในความสมดุลของทาการออกกําลังกายในทาตางๆ ท้ังนี้ในการฝกตาม
โปรแกรมการออกกําลังกายในแตละคร้ังนั้นจะทํากอนการฝกซอมตามโปรแกรมปกติของทาง
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หัวหนาผูฝกสอนทุกคร้ังเพราะฉะนั้นนักกีฬาจึงไมมีความเม่ือยลาและใหความสนใจท่ีจะทําการฝก
ตามโปรแกรมการฝกของผูวิจัย ทําใหสามารถออกกําลังกายไดอยางเต็มท่ีถึงแมวาในชวงทายของ
การฝกจะใชเวลาการฝกมากกวา 45-50 นาทีก็ตาม จากการฝกซอมอยางสม่ําเสมอตามโปรแกรมท่ี
ผูวิจัยไดวางไวทําใหผลของการทดสอบความคลองตัวในแบบทดสอบท้ังสองแบบนั้นลดลง
มากกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ถึงแมวาผลการทดสอบในกลุมควบคุมนั้นมีแนวโนม
ท่ีลดลงเชนกันแตอาจเปนเพราะผลของโปรแกรมการฝกซอมของหัวหนาผูฝกสอนท่ีหนักข้ึน
ในชวงกอนฤดูกาลการแขงขัน สาเหตุท่ีการฝกตามโปรแกรมของผูฝกสอนสงผลใหเวลาในการ
ทดสอบนั้นลดลงเพราะในแบบการทดสอบความคลองตัวท้ังสองแบบนั้นไมใชเปนเพียงการ
ทดสอบความคลองตัวโดยตรงเพียงอยางเดียวนอกเหนือจากนั้นยังมีองคประกอบท่ีสัมพันธกันดวย 
โดยแบบทดสอบความคลองตัว Agility T-test นั้นนอกเหนือจากใชวัดความคลองตัวแลวนั้น
องคประกอบท่ีสัมพันธกันก็จะมีกําลังขา (Leg Power) และความเร็วของการว่ิง (Leg Speed) 
(Pauole et al., 2000) เชนเดียวกับแบบทดสอบความคลองตัว Hexagon Test นั้นนอกเหนือจากใชวัด
ความคลองตัวเปนหลักแลวยังมีองคประกอบอ่ืนอีกคือ การทํางานประสานกันของรางกาย 
(Coordination) และความเร็วของเทา (Foot Speed)(Heikkinen, 2003) และถามองจากลักษณะของ
การทดสอบในแบบทดสอบแตละแบบทดสอบแลวนั้น แบบทดสอบ Agility T-test นั้นจะใชพื้นท่ี
ในการทดสอบกวางและเนนการวิ่งท่ีรวดเร็วโดยท่ีจะมีการเปล่ียนทิศทางเปนระยะซ่ึงสัมพันธกับ
กําลังขาและความเร็วในการวิ่ง สวนแบบทดสอบ Hexagon Test นั้นจะเนนการเคล่ือนท่ีระยะใกล
อยางตอเนื่องซ่ึงถาโปรแกรมการฝกซอมของทางหัวหนาผูฝกสอนมีสวนชวยทําใหองคประกอบ
ยอยเหลานี้พัฒนาข้ึนก็อาจมีสวนท่ีทําใหคาการทดสอบนั้นลดลงไดอีกทางหนึ่ง  
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี้ 

1. นําผลท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้แจงใหทางหัวหนาผูฝกสอนและผูท่ีเกี่ยวของไดทราบ
ขอเท็จจริงจากผลการศึกษาเพื่อใหความรูแกนักกีฬาและผูท่ีเกี่ยวของ 

2. นํารูปแบบการฝกความแข็งแรงของกลามเน้ือลําตัวไปใชในการฝกนักกีฬาในกลุม
ควบคุมและผูท่ีไมไดเขารวมในงานวิจัยคร้ังนี้เพื่อทําใหสมรรถภาพของนักกีฬานั้น
ทัดเทียมกัน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
1. ผูสนใจทําการศึกษาควรเพิ่มการวัดระดับความม่ันคงของกระดูกสันหลังและเชิงกราน 

(Lumbo-Pelvic Stability Test) โดยใชเคร่ือง Pressure Biofeedback Unit (PBU) เพื่อดู
วาการฝกแบบจําเพาะน้ีมีผลการเปล่ียนแปลงของระดับความม่ันคงของกระดูกสันหลัง
และเชิงกรานอยางไร 

2. ผูสนใจทําการศึกษาอาจทําการศึกษาเปรียบเทียบความกาวหนาของการพัฒนาความ
แข็งแรงของกลามเน้ือลําตัวระหวางนักกีฬาในระดับตางๆ หรือเปรียบเทียบกับ
ประชาชนท่ัวไปที่ไมไดออกกําลังกายและออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอ 

3. ผูสนใจทําการศึกษาอาจเลือกใชวิธีการทดสอบตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม เชนในเร่ืองของ
Coordination และ Balance เปนตน 

  


