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สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง ผลของการฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคลื่อนท่ีและแบบกระตุนระบบ
ประสาทกลามเนื้อตอความยืดหยุนของกลามเนื้อหลังและขาในนักกีฬายกน้ําหนักชายทีมชาติไทย 
มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาผลของการฝกยืดเหยียดกลามเน้ือแบบเคล่ือนท่ีและแบบ
กระตุนระบบประสาทกลามเนื้อตอความยืดหยุนของกลามเนื้อหลังและขาในนักกีฬายกน้ําหนักชาย
ทีมชาติไทย กอนการฝกและหลังรับการฝก 4 สัปดาห โดยกลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ 
เปนนักกีฬายกน้ําหนักชายทีมชาติไทย จํานวน 12 คน โดยทําการทดสอบคาความออนตัวของ
กลามเนื้อหลังและคามุมการเคล่ือนไหวของกลุมกลามเนื้อ Quadriceps และ Hamstrings กอนการ
ฝก จากนั้นทําการแบงกลุม โดยใหกลุมท่ี 1เปนกลุมฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ีดวยเทคนิค 
Passive Dynamic และกลุมท่ี 2 เปนกลุมฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเน้ือ
ดวยเทคนิค Hold – Relax เปนระยะเวลา 4 สัปดาหๆละ 3 วัน ทําการฝกซอมทุกวันจันทร พุธ และ
วันศุกร จากนั้นทําการทดสอบคาความออนตัวของกลามเนื้อหลังและคามุมการเคล่ือนไหวของกลุม
กลามเนื้อ Quadriceps และ Hamstrings ภายหลังการฝกสัปดาหท่ี 2 และสัปดาหท่ี 4 (ภาคผนวก ก) 
อุปกรณท่ีใชในการศึกษาไดแก 1. เคร่ืองมือวัดคาความออนตัว (Sit and Reach Test) และเคร่ืองมือ
วัดมุมการเคล่ือนไหว (Goniometer) (ภาคผนวก ข) 2. แบบบันทึกผลการทดสอบ (ภาคผนวก ง) 
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (The Statistical Package for the Social Science) 
Version 16 สถิติท่ีใชวิเคราะหไดแก Repeated ANOVA with Covariate 

ซ่ึงแบบทดสอบดังกลาว ผูทําวิจัยไดทดสอบหาคาความนาเช่ือถือการทดสอบ (Intraclass 
Correlation Coefficient ; ICC 3,1) ในการทดสอบกลุมตัวอยางจํานวน 12 คน (ภาคผนวก จ) คา
ความออนตัว (Sit and Reach Test)ไดคาความนาเช่ือถือ (ICC 3,1) เทากับ.895 (95% Confidence 
Interval ; CI =.772 - .964), คามุมการเคล่ือนไหวของ Quadriceps (QD)ไดคาความนาเช่ือถือ (ICC 
3,1) เทากับ.853 (95% Confidence Interval ; CI =.693 - .949) ,คามุมการเคล่ือนไหวของ 
Hamstrings (HS) ไดคาความนาเช่ือถือ (ICC 3,1) เฉล่ียเทากับ .941(95% Confidence Interval ; CI 
=.867 - .980) ซ่ึงมีคาความนาเช่ือถือสูงดังนั้นคาท่ีวัดไดจากการศึกษาคร้ังนี้จึงมีความนาเช่ือถือสูง 
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สรุปผลการศึกษา 
ผลของการทดสอบคาความออนตัวและคามุมการเคล่ือนไหว เม่ือเปรียบเทียบคาความออน

ตัวและคามุมการเคล่ือนไหวของกลุมฝกดวยโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ี (Dynamic) 
และกลุมฝกดวยโปรแกรมยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ (PNF) กอนการ
ฝกสัปดาหท่ี 0 และหลังรับการฝกสัปดาหท่ี 2 และสัปดาหท่ี 4 พบวา นักกีฬายกน้ําหนักชายทีมชาติ
ไทยมีคาความออนตัว Sit and Reach Test (SR) แตกตางกัน โดยหลังรับการฝกสัปดาหท่ี 2 มีคา
ความออนตัวลดลง (P<0.05) , หลังรับการฝกสัปดาหท่ี 4 มีคาความออนตัวเพิ่มข้ึน (P<0.05) แตคา
ความออนตัวระหวางกลุมฝกยืดเหยียดกลามเน้ือแบบเคล่ือนท่ี (Dynamic) และกลุมฝกยืดเหยียด
กลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ (PNF) ไมแตกตางกัน (P>0.05) 

คามุมการเคล่ือนไหวของ Quadriceps (QD) กอนการฝกสัปดาหท่ี 0 และหลังรับการฝก
สัปดาหท่ี 2 และสัปดาหท่ี 4 พบวา มีความแตกตางกัน โดยหลังรับการฝกสัปดาหท่ี 4 มีคามุมการ
เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน (P<0.05) แตคามุมการเคล่ือนไหวระหวางกลุมฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบ
เคล่ือนท่ี (Dynamic) และกลุมฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเน้ือ (PNF)  
ไมแตกตางกัน (P>0.05) 

คามุมการเคล่ือนไหวของ Hamstrings (HS) กอนการฝกสัปดาหท่ี 0 และหลังรับการฝก
สัปดาหท่ี 2 และสัปดาหท่ี 4 พบวา มีความแตกตางกัน โดยหลังรับการฝกสัปดาหท่ี 4 มีคามุมการ
เคล่ือนไหวเพิ่มข้ึน (P<0.05) แตคามุมการเคล่ือนไหวระหวางกลุมฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบ
เคล่ือนท่ี (Dynamic) และกลุมฝกยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเน้ือ (PNF)  
ไมแตกตางกัน (P>0.05)  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาผลของการฝกยืดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ีและแบบกระตุนระบบประสาท
กลามเนื้อตอความยืดหยุนของกลามเนื้อหลังและขาในนักกีฬายกน้ําหนักชายทีมชาติไทย กอนการ
ฝกสัปดาหท่ี 0 ,หลังรับการฝกสัปดาหท่ี 2 และสัปดาหท่ี 4 พบวามีความแตกตางกัน โดยหลังรับ
การฝกสัปดาหท่ี 2 มีคาความออนตัวและคามุมการเคล่ือนไหวลดลง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(P <0.05) อาจเปนเพราะอยูในชวงระยะเวลาเตรียมกอนการแขงขัน (45 วัน)โปรแกรมการฝกยก
น้ําหนักยังมีความหนักระดับปานกลาง-มาก จึงทําใหผลการฝกยืดเหยียดกลามเนื้อของท้ังสองกลุม
ลดลงอยางเห็นไดชัด เนื่องจากกีฬายกน้ําหนักเปนกีฬาท่ีตองอาศัยความแข็งแรงของกลามเน้ือเปน
อยางมาก กลามเนื้อจะตองมีการหดตัวอยางเต็มท่ีจึงเกิดการตึงตัวของกลามเนื้อหลังและขาคอนขาง
สูง  
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สาล่ี (2541) ไดกลาววา กลามเนื้อท่ีมีการเรียงตัวกันแบบขนานจะสามารถผลิตแรงดึงสูงสุด
เม่ือความยาวของมัดกลามเนื้อมีการยืดออกไปเกินกวาความยาวในสภาวะปกติเพียงเล็กนอย เปน
เพราะองคประกอบของความยืดหยุน ซ่ึงทําหนาท่ีสะสมพลังงานแลวปลอยออกไปเหมือนสปริง ทํา
ใหมีการชวยเพิ่มแรงดึงท่ีกลามเนื้อผลิตข้ึน สอดคลองกับผลงานของ Cornwell et al.(2001) กลาววา 
การเปล่ียนแปลงของการสรางแรงในการหดตัวของกลามเนื้อ (Force or Torque Production) อาจจะ
มีสาเหตุมาจากความสัมพันธของความยาวและความตึงตัวของกลามเน้ือ (Length–Tension 
Relationship) สอดคลองกับ Cornwell et al.(2001) กลาววา การเปล่ียนแปลงของการสรางแรงใน
การหดตัวของกลามเนื้อ (Force or Torque Production) อาจจะมีสาเหตุมาจากความสัมพันธของ
ความยาวและความตึงตัวของกลามเนื้อ (Length–Tension Relationship) ภายหลังรับการฝกสัปดาห
ท่ี 4 พบวา คาความออนตัวและคามุมการเคล่ือนไหวดีข้ึนแตไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (P>0.05) เนื่องเปนชวงกอนการแขงขัน (10-15วัน) การฝกตามโปรแกรมฝกยกนํ้าหนักนั้นมี
ความหนักลดลงเพื่อใหนักกีฬาปรับสภาพรางกายเตรียมพรอมสําหรับการแขงขันทําใหกลามเน้ือมี
ความตึงลดลง จึงทําใหการฝกยืดเหยียดกลามเนื้อมีผลการฝกท่ีดีข้ึน ท้ังนี้อาจเปนผลเนื่องมาจากการ
ยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ี และการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ 
มีการกระตุนตัวรับรูความรูสึกจากกลามเนื้อและขอตอ ของกลุมกลามเนื้อท่ีทําหนาท่ีหลัก (agonist) 
ในการเคล่ือนไหวและกลุมกลามเนื้อท่ีทําหนาท่ีตรงกันขาม (antagonist)  

สนธยา (2551) กลาวไววา การยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ีและการยืดเหยียดกลามเนื้อ
แบบกระตุนระบบประสาทกลามเน้ือนั้นเปนการยืดเหยียดกลามเน้ือโดยท่ีมีการเคล่ือนไหวของ
กลามเนื้อตามสภาพจริงในการทดสอบ และยังมีการเปล่ียนแปลงในความยาวของกลามเนื้ออยาง
รวดเร็วทันทีทันใดจึงกอใหเกิดการหดตัวของกลามเนื้ออยางรุนแรง เปนการยืดเหยียดกลามเนื้อเพื่อ
เพิ่มความยาวของกลามเน้ือ ซ่ึงเปนบริเวณท่ีมีตัวรับรูของระบบประสาทการรับรูการยืดเหยียด 
(golgi tendon organ) ตั้งอยู ซ่ึงจะมีการบันทึกการเปล่ียนแปลงในความตึงและสงสัญญาณไปยัง
ระดับไขสันหลังซ่ึงจะมีการตอบสนองขอมูลดังกลาว จากน้ันจะกอใหเกิดปฏิกิริยาการยืดยาวออก 
จะเปนการยับยั้งกลามเนื้อจากการหดตัวและเปนผลใหกลามเนื้อมีการผอนคลาย  

ผลท่ีไดจากการศึกษานี้จึงแสดงใหเห็นวา ไมวาจะเปนการยืดเหยียดกลามเนื้อแบบเคล่ือนท่ี 
(Dynamic) และแบบกระตุนระบบประสาทกลามเนื้อ (PNF) ก็สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพเร่ืองของ
ความออนและการเคล่ือนไหว สอดคลองกับผลงานของ Sainz de Baranda และ Ayala (2010) กลาว
วา หลังจากการฝกโปรแกรมยืดกลามเนื้อมีการเพิ่มข้ึนของชวงการเคล่ือนไหวของการงอขอสะโพก
แบบผูอ่ืนกระทําให แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติเม่ือเปรียบเทียบระหวางแตละกลุมท่ีแบงตาม
เทคนิคและระยะเวลาในการยืดกลามเนื้อ (p<0.05) 
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ดังท่ี Michael (1998), Robert (1993) และ Alter (1998) ไดกลาวไววาการเลือกใชเทคนิคใน
การยืดเหยียดกลามเนื้อนั้นข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใช 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการศึกษาไปใช 

สําหรับระยะเวลาในการฝกยืดเหยียดกลามเน้ืออาจมากกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
การศึกษานี้เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพของนักกีฬาแตละคน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความยืดหยุนของกลามเนื้อท่ีมีปจจัยแตกตางกัน เชน เพศ
ชายและหญิง 

2. ควรมีการศึกษาความยืดหยุนของกลามเน้ือท่ีมีผลตอมุมการเคล่ือนไหวของรยางค
สวนบน เชน หัวไหล เปนตน 

3. ควรกําหนดกลุมตัวอยางใหมีจํานวนมากขึ้นเพื่อผลท่ีไดจากการทดลองจะไดมีความ
เช่ือถือมากข้ึน 

4. ควรมีการศึกษากลุมท่ีมีอาการตึงกลามเนื้อมากและกลุมท่ีไมมีการตึงกลามเนื้อ เพื่อเปน
ทางเลือกในการศึกษารูปแบบการยืดเหยียดกลามเนื้อและนําไปใช 
 


