บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาผลของเวลาที่เหมาะสมภายหลังการยืดกลามเนื้อแบบ
เคลื่อนไหวตอการวิ่งเร็ว 100 เมตรและความยืดหยุนในผูเขารวมการศึกษาซึ่งเปนนักกีฬาสมัครเลน
จํานวน 10 คน
กลุมตัวอยาง
อาสาสมั ค รเพศชายและหญิ ง ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาอยู ใ นระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย อายุ 18-25 ป
จํานวน 10 คน
เกณฑการคัดเขา
1. มีสุขภาพดี
2. ไมมีการบาดเจ็บของหลังและรยางคขา
เกณฑการคัดออก
1. เปนนักกีฬาระดับชาติ และระดับจังหวัด เพื่อปองกันผลของเพดานความสามารถของ
ผูเขารวมการศึกษา (ceiling effect)
2. คาดัชนีมวลกายมากกวาหรือเทากับ 23 กิโลกรัมตอตารางเมตร
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดแก
1. เครื่องวัดสวนสูง
2. เครื่องชั่งน้ําหนัก
3. นาฬิกาจับเวลา
4. กลองวัดความยืดหยุนของกลามเนื้อ (sit-and-reach box)
5. เครื่องควบคุมอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสาย
6. แบบบันทึกการทดสอบ
7. สนามกรีฑามาตรฐาน 400 เมตร
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สถานที่ในการดําเนินการศึกษา
สนามฟุตบอล 2 สนามสมโภชเชียงใหม 700 ป จังหวัดเชียงใหม
วิธีการดําเนินการศึกษา
1. คัดเลือกผูเขารวมการศึกษาตามเกณฑคัดเขาและคัดออก จํานวน 10 คน
2. อธิบายวัตถุประสงคของการศึกษา วิธีการศึกษาวิจัย ใหผูเขารวมการศึกษาทราบ
3. อธิบายวิธีการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวใหถูกตอง กอนวันทดสอบจริง
4. ผูเขารวมการศึกษาแตละคนทําการทดสอบทั้งหมด 5 วัน โดยจับสลากเพื่อจัดลําดับการยืด
กลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว ดังนี้คือ กอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่
0, 5, 10 และ 15
5. เก็บขอมูลทั่วไปประกอบดวย เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง
5.1 ชั่งน้ําหนัก
โดยใหผูเขารวมการศึกษาสวมเสื้อผาเนื้อบางเบา ถอดรองเทา นําเครื่องใช ตาง ๆ ที่อยู
ในกระเป า ออกให หมด ชั่งน้ํา หนัก 2 ครั้งแลวเลือกคาที่ เขาใกล 0.5 กิโลกรัมมากที่สุด
(Lohman et al, 1988)
5.2 วัดสวนสูง
โดยใหผูเขารวมการศึกษา ถอดรองเทา หันหนาออกจากตัวเครื่อง ยืนตัวตรงโดยให
สนเทา หัวไหลและลําตัวดานหลังแนบชิดกับตัวเครื่อง ตามองตรงไปดานหนา จากนั้นใช
ดามพลาสติคที่ติดอยูกับเครื่องวัด วางทาบลงบนศีรษะของผูเขารับการทดสอบ โดยใหตั้ง
ฉากกับตัวเครื่อง อานคาที่เขาใกล 0.1 เซนติเมตร ทําการวัดสวนสูง 2 ครั้ง หากค าที่ได
แตกตางกันไมเกิน + 0.1 เซนติเมตรใหใชคาเฉลี่ยของสองคานั้น แตถาแตกตางกันมากกวา
+ 0.1 เซนติ เ มตร ให ทํ า การวัด ใหมอี ก ครั้ งแล ว นําความสูงสองคา ที่ใ กลเคีย งกัน มาหา
คาเฉลี่ย (Lohman et al, 1988)
6. โปรแกรมอบอุนรางกายแบบเคลื่อนไหวรวมกับยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
6.1 การเดินชา ๆ รวมกับการยกเขาใหสูงขึ้น แลววิ่งเหยาะ ๆ โดยกําหนดความเร็วดวย
ตนเอง เปนเวลา 10 นาที ควบคุมความหนักในการวิ่งใหอยูในระดับปานกลาง (64-76 %
HRmax) โดยใชเครื่องควบคุมอัตราการเตนของหัวใจแบบไรสาย (ACSM, 2006)
6.2 จากนั้นวิ่ง 30 เมตร จํานวน 3 รอบ ที่ความหนัก 60, 80 และ 90% perceived
maximal effort (Goodwin et al, 2007)
6.3 บันทึกอัตราการเตนของหัวใจกอนและหลังอบอุนรางกาย
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6.4 ยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวในทาดีดสน(heel flicks)เพื่อยืดกลามเนื้อ quadriceps,
ทายกเขาสูง (high knees) เพื่อยืดกลามเนื้อ gluteus maximus และhamstring, เดินไขวขา
(hip rolls) เพื่อยืดกลามเนื้อ adductor, เดินเขยง (walking on toes) เพื่อยืดกลามเนื้อ
tibialis anterior และ gastrocnemius, เตะเขาตึง (straight leg skipping) เพื่อยืดกลามเนื้อ
gastrocnemius และ soleus, กาวยอ (walking lunges) เพื่อยืดกลามเนื้อ hip flexor และ
Modified walkinglunges เพื่อยืดกลามเนื้อ soleus โดยทําชา ๆ และเปนจังหวะ ทาละ
12 ครั้ง ระยะพักระหวางทา 20 วินาที ทําซ้ํา 2 เซ็ต ระยะเวลาพักระหวางเซ็ต 30 วินาที
กําหนดจังหวะในการยืดกลามเนื้อดวยเมโทรโนม (metronome) 60 ครั้งตอนาที (ปรับปรุง
จาก Fletaher et al, 2004; Perrier et al, 2011; Woolstenhulme, 2006)
7. ตัวแปรที่ทําการประเมิน
7.1 วัดความยืดหยุนของกลามเนื้อ (sit and reach test) (Woolstenhulme, 2006)
เปนการประเมินความยืดหยุนของกลามเนื้อหลังและ Hamstrings โดยใหผูเขารวม
การศึกษาถอดรองเทาและนั่งเหยียดขา ปลายเทาจรดขอบเครื่อง sit-and-reach box เอามือ
ขางหนึ่งวางทับบนมืออีกขาง เหยี ยดศอก จากนั้นโนมตัวไปดานหนา เหยียดเขาตึง ยื่นมือ
ไปแตะเครื่อง sit-and-reach box ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได บันทึกระยะทางจากเทาซึ่ง
นับเปนศูนยไปยังปลายนิ้วกลาง หนวยเปนเซนติเมตร ทําการทดสอบ 3 ครั้งแลวนํามาหา
คาเฉลี่ย
7.2 เวลาที่ใชในการวิ่ง 100 เมตร
จับเวลาที่ดีที่สุดที่วิ่ง 100 เมตร ดวยนาฬิกาจับเวลา โดยใหผูเขาร วมการศึกษายืนหลัง
เสนที่ทําเครื่องหมายไว 0.3 เมตร ใหขาขางที่ถนัดอยูดานหนา สวมรองเทาผาใบ ทําการวิ่ง
2 รอบ ระยะเวลาพักระหวางรอบ 60 วินาที บันทึกเวลาที่เขาใกล 0.01 วินาที (ปรับปรุงจาก
Duthie et al, 2006)
8. บันทึกคาที่วัดไดในขอ 7.1 และ 7.2 มาวิเคราะหผลทางสถิติ
การวิเคราะหขอมูล
1. หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง ความยืดหยุน และ
เวลาที่วิ่งเร็ว 100 เมตร
2. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย เวลาที่ใชวิ่ง 100 เมตรและความยืดหยุนของ
กลามเนื้อ กอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่ 0, 5, 10 และ15 ตามลําดับโดยใช
สถิติ Paired t-test
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3. เปรียบเทียบผลตางระหวางชวงเวลาที่ใชวิ่ง 100 เมตรและความยืดหยุนของกลามเนื้อ
กอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่ 0, 5, 10 และ15 ตามลําดับโดยใชสถิติ
one-way ANOVA
4. กําหนดคาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05

