บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบเวลาที่เหมาะสมภายหลังการยืดกลามเนื้อ
แบบเคลื่ อ นไหวต อ การวิ่ ง เร็ ว 100 เมตรและความยื ดหยุ นของกลา มเนื้ อ กลุม ตั วอย างที่ ใ ชใ น
งานวิจัยครั้งนี้เปนอาสาสมัครเพศชายและหญิงที่กําลังศึกษาอยูในระดับมหาวิทยาลัย อายุ 18-25 ป
จํานวน 10 คน ซึ่งดําเนินการศึกษาโดยใหกลุมตัวอยางทําการอบอุนรางกายแบบเคลื่อนไหวรวมกับ
การยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว ทําการทดสอบกอนและหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว ใน
นาทีที่ 0, 5, 10 และ15 นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดย
ใชสถิติ ANOVA โดยสามารถสรุป อภิปรายผล และเสนอแนะการศึกษาไดดังนี้
สรุปผลการศึกษา
โปรแกรมการอบอุ น ร า งกาย ซึ่ งประกอบด วย การวิ่ งจ อ กกิ้ ง เป นเวลา 5 นาที แล ว วิ่ ง
ระยะทาง 30 เมตร ที่ความเร็ว 60, 80 และ 90% ของแรงพยายามสูงสุดและการยืดกลามเนื้อแบบ
เคลื่อนไหวโดยยืดกลามเนื้อขา จํานวน 7 ทาๆละ 8 ครั้ง ใหผลในการเพิ่มความสามารถในการวิ่ง
100 เมตร และเวลาในนาทีที่ 5 เปนเวลาที่เหมาะสมที่สุดตอการวิ่งเร็ว 100 เมตร สวนความยืดหยุน
ของกลามเนื้อนั้นพบวา มีคาเพิ่มขึ้ นตั้งแตนาทีที่ 0-15 ภายหลังการอบอุนรางกายรวมกับการยืด
กลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว แตไมพบความแตกตางของความยืดหยุนของกลามเนื้อในแตละช วงเวลา
อภิปรายผลการศึกษา
ผลการศึก ษานี้ พ บว า ภายหลังการอบอุนรางกายและการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
ผูเขารวมการศึกษาใชเวลาที่ใชวิ่ง 100 เมตรลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติใน 10 นาทีแรก (p<0.05)
และเวลาในนาทีที่ 5 หลังการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวเปนเวลาที่
เหมาะสมต อการวิ่ ง เร็ ว 100 เมตร เนื่ องจากผู เขา รว มการศึก ษาใชเ วลาในการวิ่ งนอ ยที่ สุด เมื่ อ
เปรียบเทียบกับชวงเวลาในนาทีที่ 0, 10 และ 15 ซึ่งสอดคลองกับหลายการศึกษา ที่พบวา DS นั้นให
ผลดีตอการวิ่งระยะสั้น 20 เมตร (Fletcher & Monte-Colombo, 2010) และ 50 เมตร (Fletcher &
Anness, 2007) และเวลาที่ใหผลดีตอสมรรถภาพทางกายภายหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว
คือ 3-5 นาที (Turki et al, 2011) สวนนาทีที่ 0 และ 10 ภายหลังการยืดกลามเนื้อนั้นใหผลดีตอการวิ่ง
ไมแตกตางกัน สวนหลังการยืดกลามเนื้อในนาทีที่ 15 ผูเขารวมการศึกษามีความสามารถในการวิ่ง
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นอยกวาทุกชวงเวลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ตารางที่ 2) ดังนั้นในการนําการยืดกลามเนื้อแบบ
เคลื่อนไหวไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการวิ่ง จึงควรทําภายใน 10 นาทีแรกเมื่อสิ้นสุดการยืด
กลามเนื้อ ซึ่งไดมีผูอธิบายกลไกที่ DS สามารถพัฒนาความเร็วในการวิ่งไววาเกิดจากการที่ DS นั้น
เป นรู ป แบบการเคลื่ อนไหวที่ จํ า เพาะเจาะจงที่ ชว ยเตรี ย มความพร อมของระบบประสาทและ
กลามเนื้อ รวมทั้งพัฒนาการประสานสัมพันธในการวิ่งใหดีขึ้น (Fletcher & Anness, 2007; Fletcher
& Jone, 2004) นอกจากนี้การอบอุนรางกายอาจเปนอีกปจจัยหนึ่งที่สงผลดานบวกตอการวิ่ง
เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ควบคุมใหผูเขารวมการศึกษาอบอุนรางกายความหนักปานกลางโดย
กําหนดใหหัวใจเตนที่ 64-76 % ของอัตราการเตนของหัวใจสูงสุด ซึ่ง Shellock & Prentice (1985)
ไดอธิบายไววาอัตราการเตนของหัวใจที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนสัดสวนโดยตรงกับการเพิ่มเมตาบอลิสม
ของรางกายโดยชวยในการเพิ่มการไหลเวียนเลือดและอุ ณหภูมิแกนกลางของรางกาย ซึ่งจะสงผล
ในการเพิ่มความไวของตัวรับความรูสึกของประสาท (nerve receptor) และเพิ่มความเร็วในการนํา
สัญญาณประสาท ทําใหกลามเนื้อสามารถหดตัวไดแรงและรวดเร็ว นอกจากนี้อุณหภูมิแกนกลางที่
เพิ่มขึ้นยังสงผลใหลดความหนืดของกลามเนื้อและขอตอรวมดวย (Bishop, 2003) สวนกลไกที่
กอใหเกิด time-dose effect ภายหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว เชน เพิ่มความเร็วในการวิ่ง
ภายใน 10 นาทีแรกและหลังจากนั้นในนาทีที่ 15 ไมมีการเปลี่ยนแปลง ยังไมสามารถอธิบายได จึง
ควรที่จะมีการศึกษาตอไป
สวนความยืดหยุนของกลามเนื้อภายหลังการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อระยางค
ขาแบบเคลื่อนไหวในนาทีที่ 0, 5, 10 และ 15 พบวามีคาเพิ่มขึ้นมากกวากอนการยืดกลามเนื้ออยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบผลตางของความยืดหยุนในแตละชวงเวลาก็พบวา
ไมมีความแตกตางกัน (p>0.05) แตมีแนวโนมวาความยืดหยุนจะเพิ่มขึ้นในชวงเวลา 5-10 นาที
ภายหลังการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อ สอดคลองกับการศึกษาของ Perrier et al (2011)
ซึ่งออกแบบการศึกษาคลายคลึงกันคืออบอุนรางกายที่ความหนักปานกลางรวมกับยืดกลามเนื้อ
รยางคขาแบบเคลื่อนไหวแลวพบวาเมื่ อทดสอบดวย sit-and- reach test ผูเขารวมการศึกษามีความ
ยืดหยุนเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อสิ้นสุดการยืดกลามเนื้อ และความยืดหยุนที่เพิ่มขึ้นนี้จะยังคงอยูถึง 15 นาที
ภายหลังการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหว (Weerapong et al, 2004) และเนื่องจากการศึกษานี้มี
จํานวนผูเขารวมการศึกษานอย หากเพิ่มจํานวนผูเขารวมการศึกษา อาจทําใหพบความแตกตางของ
ความยืดหยุนของกลามเนื้อระหวางชวงเวลาไดชัดเจนขึ้น
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ขอเสนอแนะ
โปรแกรมการอบอุนรางกายรวมกับการยืดกลามเนื้อแบบเคลื่อนไหวในการศึกษาครั้งนี้
สามารถนําไปประยุกตใชกับนักวิ่งระยะสั้นได โดยควรปฏิบัติกอนการทดสอบหรือแขงขันจริง
ภายใน 10 นาที เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในการวิ่ง
ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1. ควรเพิ่มจํานวนผูเขารวมการศึกษา เพื่อทําใหพบความแตกตางของความยืดหยุนของ
กลามเนื้อระหวางชวงเวลาไดชัดเจนขึ้น
2. ควรมีการศึกษากลไกที่กอใหเกิด time - dose effect ภายหลังการยืดกลามเนื้อแบบ
เคลื่อนไหว

