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Abstract

The purpose of this study was to compare two types of stretching training; with and without
stick. Subjects were 36 secondary school male students from Phanpisetpittaya School with average
age of 15 years. Subjects were randomly sampling and divided into 3 groups based on their trunk
flexibility. The control group did not receive treatment. The experimental group I was trained flexibility
using the stick, whereas the experimental group II was trained flexibility without stick. The training
session lasted about 40 minutes, three times a week, for 8 weeks. Sit and reach was used to measure
trunk flexibility before and after the 4th and 8th weeks of training. Data were analyzed using mean,
standard deviation, one way analysis of variance with repeated measures. Results were found as
follow:
1. Flexibility’s mean scores of three groups before training were not different. The mean scores
of the experimental group I and II after the 4th and 8th weeks of training were significantly different from
those the control group at level of .05. However, the mean scores of the experimental group I and II
after the 4th and 8th week of training did not differ. Thus, both flexibility training methods were equally
good for improving flexibility.
2. Flexibility’s mean scores of the three groups after the 4th and 8 th weeks were significantly
different than those before training at .05 level. Further, the mean scores after the 8th week of training
significantly differed than those after the 4th week at .05 level.
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บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายในการวิจยั นี้เพื่อเปรียบเทียบการฝึ กยืดเหยียดกล้ามเนื้อสองแบบโดยการใช้และไม่ใช้ไม้
พลอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเพศชายจากโรงเรียนพานพิเศษพิทยา จํานวน 36 คน อายุ
เฉลีย่ เท่ากับ 15 ปี ได้มาด้วยวิธสี มุ่ อย่างง่ายแล้วแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็ น 3 กลุ่มเท่า ๆ กัน โดยใช้คะแนนการ
ทดสอบความอ่อนตัวของลําตัวเป็ นเกณฑ์ กลุ่มควบคุมไม่ได้รบั การฝึก กลุ่มทดลองที่ 1 ทําการฝึกความอ่อนตัว
โดยใช้ไม้พลองและกลุ่มทดลองที่ 2 ทําการฝึ กยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยไม่ใช้ไม้พลอง ช่วงเวลาในการฝึ ก
ประมาณ 40 นาที 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ วัดความอ่อนตัวในท่านังก้
่ มตัวช่วงก่อนการฝึกและหลัง
การฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการคํานวณหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
1. คะแนนเฉลีย่ ความอ่อนตัวก่อนการฝึกของทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน แต่คะแนนเฉลีย่ หลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ของกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อย่างไรก็ตาม คะแนนเฉลีย่ ความอ่อนตัวของกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ไม่แตกต่าง
กัน ดังนัน้ การฝึกความอ่อนตัวทัง้ สองแบบจึงให้ผลดีต่อการพัฒนาความอ่อนตัวเท่าเทียมกัน
2. คะแนนเฉลีย่ ความอ่อนตัวของทัง้ 3 กลุ่ม หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 แตกต่างจากก่อนการฝึก
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกจากนัน้ คะแนนเฉลีย่ ความอ่อนตัวหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ก็แตกต่าง
จากหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
คําสําคัญ: การฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ไม้พลอง ความอ่อนตัว

บทนํา
ความอ่อนตัว (Flexibility) เป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งของสมรรถภาพทางกาย (Physical
Fitness) เพราะความอ่อนตัวมีสว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ซึง่ สนธยา สีละมาด (2547: 218)
ได้ให้ความหมายของความอ่อนตัวว่า เป็ นความสามารถในการทํางานของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้ตลอดมุมการ
เคลื่อนไหว โดยประสิทธิภาพในการทํางานจะขึน้ อยูก่ บั กระดูก โครงสร้างของกระดูก ลักษณะทางสรีรวิทยาของ
กล้ามเนื้อ เอ็นยึดกล้ามเนื้อ (Tendons) เอ็นยึดข้อต่อ (Ligaments) และเนื้อเยื่อเกีย่ วพัน (Connective Tissue)
รอบๆ ข้อต่อ ซึ่งการมีความอ่อนตัวที่ดจี ะช่วยป้องกันการบาดเจ็บจากการฉีกขาดของเอ็นยึดกล้ามเนื้อและ
เนื้อเยือ่ เกีย่ วพัน การเคลื่อนทีส่ ามารถกระทําได้เต็มมุมการเคลื่อนไหวและเป็ นไปอย่างอิสระ
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) เป็ นกระบวนการทําให้กล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน และเนื้อเยื่อ
อื่นๆ ทีบ่ ริเวณกล้ามเนื้อและข้อต่อมีการยืดยาวออก ซึ่งเป็ นวิธกี ารพัฒนาความอ่อนตัว (Flexibility) การยืด
เหยียดกล้ามเนื้อนัน้ กระทําได้หลายวิธี เช่น การยืดแบบอยูก่ บั ที่ (Static) แบบเคลื่อนที่ (Dynamic) แบบโยก
หรือขย่ม (Ballistic) แบบออกแรงเอง (Active) แบบมีผชู้ ่วย (Passive) และแบบกระตุน้ ผ่านข้อต่อและประสาท
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กล้ามเนื้อ (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation: PNF) ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั จุดมุง่ หมายของการยืดเหยียดว่า
ต้องการเลือกแบบไหน (สาลี่ สุภาภรณ์. 2547: 24)
การยืดเหยียดกล้ามเนื้อนอกเหนือจากรูปแบบและวิธตี ่างๆ ที่กล่าวถึงมาแล้ว ยังมีการยืดเหยียดที่
อาศัยอุปกรณ์การฝึ กซึง่ หาได้งา่ ย เช่น ยืดเหยียดโดยใช้ยางยืด เชือก ไม้พลอง เป็ นต้น การยืดเหยียดโดยใช้ไม้
พลอง กลายเป็ นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั ความสนใจในกลุ่มคนทุกเพศทุกวัยก็วา่ ได้ เพราะสามารถทําพร้อมๆ กันได้ครัง้
ละหลายคน ก่อให้เกิดความสนุ กสนานในการฝึก ในปจั จุบนั ยังไม่มกี ารนําการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยไม้พลอง
มาฝึกเพือ่ พัฒนาความอ่อนตัวอย่างจริงจังโดยเฉพาะในกลุม่ เด็กนักเรียน
ปจั จุบนั การยืดเหยียดกล้ามเนื้อสามารถทําได้ทงั ้ แบบทีใ่ ช้อุปกรณ์และไม่ใช้อุปกรณ์ การใช้ไม้พลอง
ประกอบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ทําได้โดยการนับหรือใช้เพลงประกอบเพือ่ ให้เกิดความพร้อมเพรียง สวยงาม
ในการปฏิบตั ทิ า่ ต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน
วิธกี ารยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองทีป่ ฏิบตั กิ นั อยูโ่ ดยทัวไปมี
่ อยู่ 3 แบบ คือ การยืดเหยียดแบบ
อยูก่ บั ที่ แบบเคลื่อนที่ และแบบโยกหรือขย่ม (Static, Dynamic and Ballistic Stretching) ซึง่ เบชลี (Baechle.
1994: 291-296) ได้กล่าวถึงวิธกี ารแต่ละแบบไว้ดงั นี้
1. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบอยูก่ บั ที่ (Static Stretching) คือ การเคลื่อนไหวข้อต่อหรือการยืด
กล้ามเนื้อจากจุดเริม่ ต้นไปยังจุดทีต่ อ้ งการ จากนัน้ คงท่านัน้ ไว้ประมาณ 10-30 วินาที โดยทําซํ้าท่าเดิม 2-5
เทีย่ ว โดยปกติขณะทีอ่ ยูใ่ นท่าผูฝ้ ึกจะรูส้ กึ ได้ถงึ อาการตึงกล้ามเนื้อทีไ่ ด้รบั การยืดเหยียดนัน้ การยืดเหยียด
กล้ามเนื้อแบบอยูก่ บั ที่ กล่าวได้วา่ เป็ นวิธที ป่ี ลอดภัย มีอตั ราเสีย่ งต่อการบาดเจ็บน้อย เพราะเป็ นการปฏิบตั อิ ย่าง
ช้าๆ แล้วคงนิ่งอยูใ่ นท่า ด้วยเหตุน้ี การยืดเหยียดวิธนี ้ีจงึ นิยมใช้กนั ทัวไปทั
่ ง้ ในกลุม่ นักกีฬาและคนทัวไป
่
2. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบโยกหรือขย่ม (Ballistic Stretching) คือ การเคลื่อนไหวข้อต่อในท่ายืด
เหยียดกล้ามเนื้อทีต่ อ้ งการโดยในการปฏิบตั จิ ะมีการโยกลําตัว ขย่ม หรือใช้โมเมนตัม (Momentum) ของร่างกาย
เข้าช่วยเพื่อให้สามารถยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้ได้มมุ การเคลือ่ นไหวมากทีส่ ดุ การเคลื่อนไหวจากจุดเริม่ ต้นไปจุด
ทีต่ อ้ งการจะกระทําค่อนข้างรวดเร็ว และปฏิบตั ซิ ้าํ ๆ กันในท่าเดิม 5-10 ครัง้ หรือตามจํานวนครัง้ ทีต่ อ้ งการ การ
ยืดเหยียดกล้ามเนื้อวิธนี ้ีจงึ ไม่เหมาะสําหรับคนทัวไปที
่ ไ่ ม่คอ่ ยได้ออกกําลังหรือร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงพอ
เพราะอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บตามมาได้
3. การยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนที่ (Dynamic Stretching) คือ การเคลื่อนไหวร่างกายเพือ่ ยืด
เหยียดกล้ามเนื้อและข้อต่อในท่าทีต่ อ้ งการแล้วผ่อนกลับสูท่ า่ เริม่ ต้น โดยทําซํ้า ๆ ต่อเนื่องกัน ประมาณ 10 ครัง้
หรือตามจํานวนครัง้ ทีต่ อ้ งการ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อวิธนี ้ีไม่มกี ารโยกหรือขย่มลําตัว และความเร็วในการ
ปฏิบตั จิ ะช้ากว่าการยืดเหยียดแบบที่ 2
ปจั จุบนั การบริหารกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองนิยมฝึกกันในผูส้ งู อายุ สําหรับใน
กลุม่ ผูฝ้ ึกทีเ่ ป็ นนักเรียนนัน้ ยังไม่มกี ารฝึกหรือศึกษาผลการฝึกอย่างจริงจัง ด้วยเหตุน้ี ผูว้ จิ ยั จึงต้องการศึกษา
เพือ่ เปรียบเทียบการยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองและไม่ใช้ไม้พลอง ว่ามีผลต่อความอ่อนตัวแตกต่างกัน
อย่างไร ประโยชน์ทไ่ี ด้จากการศึกษาจะช่วยให้ผสู้ นใจการพัฒนาความอ่อนตัว ได้นําไปพิจารณาประกอบการ
ตัดสินใจ เลือกวิธกี ารยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบทีเ่ หมาะสมต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพือ่ ศึกษาผลของการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองกับไม่ใช้ไม้พลองทีม่ ตี ่อความอ่อนตัว
2. เพือ่ เปรียบเทียบการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองกับไม่ใช้ไม้พลองทีม่ ตี ่อความอ่อนตัว

สมมุติฐานของงานวิ จยั
การฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองและไม่ใช้ไม้พลองทําให้ความอ่อนตัวเพิม่ ขึน้ แตกต่างกัน

อุปกรณ์และวิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
1. โปรแกรมการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองและไม่ใช้ไม้พลองซึง่ ผูว้ จิ ยั สร้างขึน้
2. นาฬิกาจับเวลา
3. กล่องวัดความอ่อนตัว
4. ไม้พลอง 12 อัน (ทําจากท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว หนา 20 มิลลิเมตร ความยาว
เท่ากับส่วนสูงของแต่ละบุคคล)

วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ นการศึกษาในครัง้ นี้ เป็ นนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนพานพิเศษพิทยา
จํานวน 36 คน ได้มาโดยวิธกี ารสุม่ อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธกี ารจับฉลาก ทําการวัดความ
อ่อนตัวก่อนการฝึก จากนัน้ ทําการสุม่ แบบเป็ นระบบโดยใช้คา่ ความอ่อนตัวมาเรียงลําดับเพือ่ เป็ นเกณฑ์แบ่งกลุม่
ตัวอย่างให้มคี า่ ความอ่อนตัวก่อนการฝึกใกล้เคียงกัน แล้วแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุม่ ๆ ละ 12 คนดังนี้
1. กลุม่ ควบคุม ไม่ได้รบั การฝึก
2. กลุม่ ทดลองที่ 1 ทําการฝึกยืดกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองตามโปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
3. กลุม่ ทดลองที่ 2 ทําการฝึกยืดกล้ามเนื้อโดยไม่ใช้ไม้พลองตามโปรแกรมทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็ นกลุม่ ทดลองสมัครใจเข้ารับการฝึก โดยเซ็นหนังสือยินยอม เพือ่ เข้าร่วมการฝึกยืด
กล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พลองและไม่ใช้ไม้พลอง เป็ นเวลา 8 สัปดาห์ กลุม่ ตัวอย่างทุกคนมีสขุ ภาพดี ไม่มโี รค
ประจําตัว และไม่เคยเข้ารับการฝึกการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบใดๆ มาก่อน

สถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
1. คํานวณค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของความอ่อนตัว ของ
กลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลอง
2. คํานวณค่าความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของความอ่อนตัวระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ ก่อนการฝึกและ
หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
Analysis of Variance)
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3. คํานวณค่าความแตกต่างค่าเฉลีย่ ของความอ่อนตัวภายในกลุม่ เดียวกัน ก่อนการฝึกและหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้า (One-way Analysis of Variance
with Repeated Measures)
4. เปรียบเทียบความแตกต่างรายคูค่ า่ เฉลีย่ ของความอ่อนตัวของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ โดยใช้วธิ ขี อง
บอนเฟอโรนี (Bonferroni)
5. เปรียบเทียบความแตกต่างรายคูค่ า่ เฉลีย่ ของความอ่อนตัวของกลุม่ ตัวอย่างจากการวัดในแต่ละครัง้
โดยใช้วธิ ขี องบอนเฟอโรนี (Bonferroni)
6. กําหนดค่านัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลการวิ จยั
ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของความอ่อนตัว ช่วงก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ
8 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
ช่วงการทดสอบ

กลุม่ ทีศ่ กึ ษา

n

ก่อนการฝึก

กลุม่ ควบคุม
กลุม่ ทดลองที่ 1
กลุม่ ทดลองที่ 2

12
12
12

หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4

X

S

5.45
5.51
5.48

2.28
2.34
1.90

กลุม่ ควบคุม
12
6.13
2.30
กลุม่ ทดลองที่ 1
12
8.77
2.22
กลุม่ ทดลองที่ 2
12
8.66
1.93
หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 กลุม่ ควบคุม
12
6.96
2.81
กลุม่ ทดลองที่ 1
12
11.00
2.15
กลุม่ ทดลองที่ 2
12
10.83
1.96
จากตาราง 1 แสดงให้เห็นว่าค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความอ่อนตัวก่อนการฝึกของกลุม่
ควบคุม กลุม่ ทดลองที่ 1 และ กลุม่ ทดลองที่ 2 เท่ากับ 5.45 ± 2.28 เซนติเมตร 5.51 ± 2.34 เซนติเมตร และ
5.48 ± 1.90 เซนติเมตร ตามลําดับ
ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลองที่ 1 และ กลุ่มทดลองที่
2 หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 เท่ากับ 6.13 ± 2.30 เซนติเมตร 8.77 ± 2.22 เซนติเมตร และ 8.66 ± 1.93
เซนติเมตร ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุม กลุม่ ทดลองที่ 1 และ กลุม่ ทดลอง
ที่ 2 หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 เท่ากับ 6.96 ± 2.81 เซนติเมตร 11.00 ± 2.15 เซนติเมตร และ 10.83 ± 1.96
เซนติเมตร
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ตาราง 2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความอ่อนตัวในช่วงก่อนการฝึกระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทัง้
3 กลุม่
แหล่งความแปรปรวน

SS

df

MS

F

p

ระหว่างกลุม่
0.018
2
0.009
0.002
.998
ภายในกลุม่
157.09
33
4.76
รวม
157.108
35
จากตาราง 2 พบว่า ความอ่อนตัวในช่วงก่อนการฝึกของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน
ตาราง 3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความอ่อนตัวในช่วงหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ระหว่างกลุม่
ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS
53.63
153.33
206.96

df

MS

F

p

2
33
35

26.82
4.65

5.77 *

.007

*p < .05
จากตาราง 3 พบว่า ความอ่อนตัวในช่วงหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยวิธขี อง บอน
เฟอโรนี (Bonferroni) ดังตาราง 4
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัว หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 ระหว่าง
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
การเปรียบเทียบ
กลุม่ ควบคุม กับ กลุม่ ทดลองที่ 1
กลุม่ ควบคุม กับ กลุม่ ทดลองที่ 2
กลุม่ ทดลองที่ 1 กับ กลุม่ ทดลองที่ 2

ความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่
2.64*
2.53*
0.11
*p < .05

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน
0.88
0.88
0.88

p
.015
.021
1.000
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จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองที่ 1 และกลุม่ ควบคุมกับกลุม่
ทดลองที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ระหว่างกลุม่ ทดลองที่ 1 กับกลุม่ ทดลองที่ 2 ไม่
แตกต่างกัน
ตาราง 5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของความอ่อนตัวในช่วงหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ระหว่างกลุม่
ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

SS

df

MS

F

p

125.39
151.45
276.84

2
62.70
13.66*
.000
33
4.59
35
*p < .05
จากตาราง 5 พบว่า ความอ่อนตัวในช่วงหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่ แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยวิธขี อง บอน
เฟอโรนี (Bonferroni) ดังตาราง 6

ตาราง 6 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัว หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ระหว่าง
กลุม่ ตัวอย่างทัง้ 3 กลุม่
การเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง
ความคลาดเคลื่อน
p
ของค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
กลุม่ ควบคุม กับ กลุม่ ทดลองที่ 1
4.04*
0.87
.000
กลุม่ ควบคุม กับ กลุม่ ทดลองที่ 2
3.87*
0.87
.000
กลุม่ ทดลองที่ 1 กับ กลุม่ ทดลองที่ 2
0.17
0.87
1.000
*p < .05
จากตาราง 6 พบว่า ค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุมกับกลุม่ ทดลองที่ 1 และกลุม่ ควบคุมกับกลุม่
ทดลองที่ 2 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่ระหว่างกลุม่ ทดลองที่ 1 กับกลุม่ ทดลองที่ 2 ไม่
แตกต่างกัน
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ตาราง 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวัดซํ้าของความอ่อนตัว ภายในกลุม่ ควบคุมช่วงก่อนการฝึก
กับหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
แหล่งความแปรปรวน

SS

ระหว่างเวลาทีท่ ดสอบ
ความคลาดเคลื่อน

13.701
0.074

df

MS

F

p

2
6.850
2283.33 * .000
22
0.003
*p < .05
จากตาราง 7 พบว่า ความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุม ก่อนการฝึ ก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยวิธขี อง บอน
เฟอโรนี (Bonferroni) ดังตาราง 8
ตาราง 8 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัว ภายในกลุม่ ควบคุม ก่อนการฝึก
กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
การเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง
ความคลาดเคลื่อน
p
ของค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
ก่อนฝึก กับ สัปดาห์ท่ี 4
0.66*
0.25
.000
ก่อนฝึก กับ สัปดาห์ท่ี 8
1.51*
0.25
.000
สัปดาห์ท่ี 4 กับ สัปดาห์ท่ี 8
0.83*
0.21
.000
*p < .05
จากตาราง 8 พบว่า ค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุม ระหว่างก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี
4 และ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
.05
ตาราง 9 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวแบบวัดซํ้าของความอ่อนตัว ภายในกลุม่ ทดลองที่ 1 ช่วง
ก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างเวลาทีท่ ดสอบ
ความคลาดเคลื่อน

SS
183.343
0.315

df
2
22
*p < .05

MS
91.672
0.014

F

p

6548.00 * .000
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จากตาราง 9 พบว่า ความอ่อนตัวของกลุม่ ทดลองที่ 1 ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยวิธี
ของ บอนเฟอโรนี (Bonferroni) ดังตาราง 10
ตาราง 10 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัว ภายในกลุม่ ทดลองที่ 1 ก่อนการ
ฝึก กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
การเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง
ความคลาดเคลื่อน
p
ของค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
ก่อนฝึก กับ สัปดาห์ท่ี 4
3.26*
0.43
.000
ก่อนฝึก กับ สัปดาห์ท่ี 8
5.50*
0.65
.000
สัปดาห์ท่ี 4 กับ สัปดาห์ท่ี 8
2.23*
0.33
.000
*p < .05
จากตาราง 10 พบว่า ค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัวของกลุม่ ทดลองที่ 1 ระหว่างก่อนการฝึกกับหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05
ตาราง 11 การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวแบบวัดซํ้าของความอ่อนตัว ภายในกลุ่มทดลองที่ 2 ช่วง
ก่อนการฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
แหล่งความแปรปรวน
ระหว่างเวลาทีท่ ดสอบ
ความคลาดเคลื่อน

SS
174.338
0.101

df

MS

F

p

2
87.169 6405.00* .000
22
0.005
*p < .05
จากตาราง 11 พบว่า ความอ่อนตัวของกลุม่ ทดลองที่ 2 ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยวิธี
ของ บอนเฟอโรนี (Bonferroni) ดังตาราง 12
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบความแตกต่างเป็ นรายคูข่ องค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัว ภายในกลุม่ ทดลองที่ 2 ก่อนการ
ฝึก กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
การเปรียบเทียบ

ความแตกต่าง
ความคลาดเคลื่อน
p
ของค่าเฉลีย่
มาตรฐาน
ก่อนฝึก กับ สัปดาห์ท่ี 4
3.19*
0.25
.000
ก่อนฝึก กับ สัปดาห์ท่ี 8
5.36*
0.36
.000
สัปดาห์ท่ี 4 กับ สัปดาห์ท่ี 8
2.17*
0.18
.000
*p < .05
จากตาราง 12 พบว่า ค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัวของกลุม่ ทดลองที่ 2 ระหว่างก่อนการฝึกกับหลังการฝึก
สัปดาห์ท่ี 4 และ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 กับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ทีร่ ะดับ .05

สรุปผลการวิ จยั
1. ความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุม ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 5.45,
6.13, 6.96 เซนติเมตร ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.28, 2.30, 2.81 เซนติเมตร ตามลําดับ
2. ความอ่อนตัวของกลุม่ ทดลองที่ 1 ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
5.51, 8.77, 11.00 เซนติเมตร ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.34, 2.22, 2.15 เซนติเมตร ตามลําดับ
3. ความอ่อนตัวของกลุม่ ทดลองที่ 2 ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
5.48, 8.66, 10.83 เซนติเมตร ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.90, 1.93, 1.96 เซนติเมตร ตามลําดับ
4. ค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัวภายในกลุม่ ควบคุม ภายในกลุม่ ทดลองที่ 1 และภายในกลุม่ ทดลองที่ 2 ก่อน
การฝึกกับหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ .05
5. ค่าเฉลีย่ ความอ่อนตัวก่อนการฝึกของทัง้ 3 กลุม่ ไม่แตกต่างกัน แต่หลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8
ค่าความอ่อนตัวของกลุม่ ควบคุมแตกต่างจากกลุม่ ทดลองที่ 1 และ 2 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
อย่างไรก็ตาม ค่าความอ่อนตัวระหว่างกลุม่ ทดลองที่ 1 และ 2 ไม่แตกต่างกัน

อภิ ปรายผลการวิ จยั
การศึกษาผลการฝึ กยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้พลองกับไม่ใช้ไม้พลองทีม่ ตี ่อความอ่อนตัว เป็ น
เวลา 8 สัปดาห์ โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมไม่ได้รบั การฝึ ก กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึ ก
ความอ่อนตัวโดยใช้ไม้พลอง และกลุ่มทดลองที่ 2 ฝึ กความอ่อนตัวโดยไม่ใช้ไม้พลอง เมื่อทําการเปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มเดียวกันพบว่า ความอ่อนตัวของกลุ่มตัวอย่างทัง้ สามกลุ่มหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ดีกว่าก่อน
การฝึ ก และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 8 ดีกว่าหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 สาเหตุท่ี
กลุม่ ควบคุมซึง่ ไม่ได้รบั การฝึกมีความอ่อนตัวเพิม่ ขึน้ นัน้ อาจจะเนื่องมาจากนักเรียนชายชัน้ มัธยมศึกษาปี ท่ี 2 ซึง่
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เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีการเรียนวิชาพลศึกษาและเข้าร่วมในการทํากิจกรรมอื่นๆ รวมทัง้ การแข่งขันกีฬาสีซ่งึ ผูว้ จิ ยั
ไม่สามารถควบคุมได้ดงั ทีไ่ ด้กล่าวไว้ในข้อตกลงเบือ้ งต้น จึงส่งผลให้กลุ่มควบคุมมีความอ่อนตัวเพิม่ ขึน้ อย่างไร
ก็ตาม ความอ่อนตัวทีเ่ พิม่ ขึน้ นัน้ มีค่าน้อยกว่าความอ่อนตัวของกลุ่มทดลองที่ 1 และ 2 ซึ่งได้รบั การฝึ กความ
อ่อนตัว
ผลการเปรียบเทียบค่าความอ่อนตัวระหว่างกลุ่มพบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 มีความ
อ่อนตัวหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แสดงว่าการฝึ ก
ความอ่อนตัวทัง้ 2 แบบส่งผลให้ความอ่อนตัวดีขน้ึ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอุดร นามไพร (2545 :
บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า การฝึกโยคะทําให้ผฝู้ ึกมีความอ่อนตัวหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ดีขน้ึ อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ดนัย จาปรัง (2547 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า การฝึก
ไท้จี๋ ทําให้ผู้ฝึกมีความอ่อนตัวหลังการฝึ กสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 ดีขน้ึ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05
นอกจากนัน้ ยังสอดคล้องกับ รุจน์ เลาหภักดี (2550 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่า การออกกําลังกายแบบท่าไม้พลอง
กระบีก่ ระบอง หลังการทดลอง 12 สัปดาห์ ค่าเฉลีย่ ของความอ่อนตัวดีขน้ึ และแตกต่างจากกลุ่มควบคุม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เทเลอร์ และคณะ (Taylor; et al. 2005 :
Abstract) ซึง่ ศึกษาการรําไท้จที๋ ม่ี ตี ่อความอ่อนตัว พบว่า ในช่วง 6 สัปดาห์แรก ความอ่อนตัวดีกว่าก่อนการฝึก
และดีขน้ึ เรือ่ ยๆ เมือ่ ฝึกครบ 12 สัปดาห์
ค่าความอ่อนตัวระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 ซึ่งฝึ กความอ่อนตัวโดยไม้พลองและกลุ่มทดลองที่ 2 ซึ่งฝึ ก
ความอ่อนตัวโดยไม่ใช้ไม้พลองหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 และ 8 แตกต่างจากก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี
8 ดีกว่าหลังการฝึกสัปดาห์ท่ี 4 อย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 แต่เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1
และ 2 แล้วพบว่าความอ่อนตัวของทัง้ สองกลุ่มทีเ่ พิม่ ขึน้ ไม่แตกต่างกัน สรุปได้ว่า การฝึ กความอ่อนตัวทัง้ สอง
แบบได้ผลดีพอๆ กัน สอดคล้องกับการวิจยั ของ รัสรินทร์ ประสิทธิธนกิตติ ์ (2550 : บทคัดย่อ) ทีพ่ บว่าการฝึกไท้
จีแ๋ ละไท้จใี๋ นนํ้ าส่งผลให้ความอ่อนตัวเพิม่ ขึ้นไม่แตกต่างกัน จากการศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึ กยืดเหยียด
กล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้พลองกับไม่ใช้ไม้พลองที่มตี ่อความอ่อนตัว พบว่าการฝึ กทัง้ สองแบบช่วยพัฒนาความ
อ่อนตัวได้ดพี อ ๆ กัน และดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รบั การฝึ ก ดังนัน้ ผูท้ ่ตี ้องการฝึ กความอ่อนตัวจึงสามารถเลือกฝึ ก
โดยใช้หรือไม่ใช้ไม้พลองก็ได้ตามความสะดวกของตนสรุปผลการวิจยั ไม่เป็ นไปตามสมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ คือ กลุ่มที่
ฝึ กโดยใช้ไม้พลองกับฝึ กโดยไม่ใช้ไม้พลองมีความอ่อนตัวเพิม่ ขึน้ ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ 3
ประการ คือ ประการแรก ผูว้ จิ ยั ควรฝึ กกลุ่มตัวอย่างให้ทําท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อตามโปรแกรมการฝึ กได้อย่าง
ถูกต้องก่อนทีจ่ ะเริม่ การฝึกตามโปรแกรมประการทีส่ อง ผูว้ จิ ยั ควรเลือกท่าฝึกทีใ่ ช้ไม้พลองช่วยออกแรงตามหลัก
กลศาสตร์การเคลื่อนไหวให้มากขึน้ และประการสุดท้าย ควรเพิม่ จํานวนกลุ่มตัวอย่างให้มากขึน้ เช่น กลุ่มละ
18-20 คน การเปรียบเทียบผลการฝึกจะมีความชัดเจนมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
การศึกษาครัง้ ต่อไปควรเน้นการใช้ไม้พลองเป็ นการเพิม่ แรงและเพิม่ ความยาวของคานเพื่อเพิม่ มุมการ
เคลื่อนไหวในการทําท่าต่าง ๆ ผู้วจิ ยั ควรศึกษาขัน้ ตอนการปฏิบตั ทิ ่าให้ถูกต้อง และสังเกตผู้ฝึกอย่างใกล้ชดิ
เพื่อให้มนใจว่
ั ่ าทุกคนทําท่าได้อย่างถูกต้อง และควรคํานึงถึงความสามารถตลอดจนทักษะผู้เข้าร่วมทําการ
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ทดลอง นอกจากนัน้ ควรเตรียมตัวหรือเตรียมกลุ่มตัวอย่างให้ฝึกปฏิบตั แิ ต่ละท่าให้ถูกต้องก่อนที่จะเริม่ ฝึ กตาม
โปรแกรมการทดลอง

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
1. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้พลองกับไม่ใช้ไม้พลองทีม่ ตี ่อ
ความอ่อนตัว ในกลุม่ คนผูส้ งู อายุ หรือคนวัยทํางาน
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้พลองแบบเคลื่อนทีก่ บั แบบอยูก่ บั
ทีท่ ม่ี ผี ลต่อความอ่อนตัว
3. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยการใช้ไม้พลองทีม่ ตี ่อการทรงตัว
4. ผูว้ จิ ยั ควรฝึกให้กลุม่ ตัวอย่างทุกคน ปฏิบตั ทิ ่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยไม้พลองทุกท่าได้อย่างถูกต้อง
ก่อนทีจ่ ะเริม่ ฝึกตามโปรแกรม
5. ควรเลือกท่าการฝึกทีใ่ ช้ไม้พลองในการช่วยเพิม่ ความยาวของคานให้มากขึน้ และลดท่าทีใ่ ช้ไม้พลอง
พยุงร่างกายให้น้อยลง
6. ควรใช้หลักกลศาสตร์ในเรื่องของแรงและคานเข้ามาช่วยออกแบบท่าการฝึกให้มากขึน้

เอกสารอ้างอิ ง
ดนัย จาปรัง. (2547). ผลการฝึ กไท้จี๋ที่มีต่อการทรงตัว ความอ่อนตัวและสมาธิ . ปริญญานิพนธ์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา: การเป็ นผูฝ้ ึกกีฬา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ถ่ายเอกสาร.
รุจน์ เลาหภักดี. (2550). การออกกําลังกายแบบท่าไม้พลองกระบี่กระบองที่มีต่อสมรรถภาพทาง
กายเกี่ยวกับสุขภาพของผูส้ งู อายุ. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา). กรุงเทพฯ:
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รัสรินทร์ ประสิทธิธนกิตติ ์. (2550). ผลการฝึ กไท้จี๋และไท้จี๋ในนํ้าที่มีต่อความแข็งแรง การทรงตัว
และความอ่อนตัว. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
สนธยา สีละมาด. (2547). หลักการฝึ กกีฬาสําหรับผูฝ้ ึ กสอนกีฬา. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สาลี่ สุภาภรณ์. (2547). ตําราไอเยนกะโยคะ. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: บริษทั เฟื้องฟ้า พริน้ ติง้
จํากัด.
อุดร นามไพร. (2545). ผลการฝึ กไอเยนกะโยคะที่มีต่อความอ่อนตัวของหัวไหล่ ลําตัว สะโพก และ
ข้อเท้า. ปริญญานิพนธ์ วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ประสานมิตร. ถ่ายเอกสาร.
Baechle, Thomas R. (1994). Essentials of Strength Training and Conditioning.
Champaign, IL: Human Kinetics.

วารสารคณะพลศึกษา ปี ที่ 14 เลมที่ 2

227

Taylor-piliae Re; et al. (2005, December). Improvement in balance, strength, and flexibility
after 12 weeks of tai chi exercise in ethnic Chinese adults with cardiovascular disease
risk factors. DAI –B 66/06, p. 3063, Retrieved May 2, 2006

