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บทที่ 5 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาผลของการฝก

ออกกําลังกาย ท้ังแบบแอโรบิค และแบบแอนแอโรบิค รวมกับการฝกสมาธิ ท่ีมีผลตอ สมรรถภาพ

ของรางกาย และความสามารถของระบบประสาทอัตโนมัติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย กลุมตัวอยางท่ี

ใชวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษา ชั้นปท่ี  1 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา อายุระหวาง 18-19 ป จํานวน 26 คน การวิจัยครั้งนี้ ใชเวลา 7 สัปดาห โดยการฝกออก

กําลังกายท้ังแบบแอโรบิคและแบบแอนแอโรบิค รวมกับการฝกสมาธิ 3 วันตอ 1 สัปดาห คือในวัน

จันทร พุธ ศุกร วันละ 30 นาที โดยการฝกจะทําเวลา 17.00 น. หลังเลิกเรียน ในสวนของการทดสอบ

นั้น ไดมีการทดสอบ 2 ครั้งคือ กอนการทดลอง ( pre-test) และหลงัการทดลอง (post-test) โดยคา

ตางๆ ท่ีเก็บรวบรวม ประกอบดวย สมรรถภาพรางกายคือ แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความออนตัว 

ความจุปอด และความสามรถของระบบประสาทอัตโนมัติไดแก อัตราความแปรปรวนของอัตราการ

เตนหัวใจ (HRV) 

   นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยโปรแกรม เอส พี เอส เอส (SPSS: Statistical package 

for the social science) หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคา ที (t-test) ระหวาง 

กอนการทดลอง กับหลังการทดลอง ของแรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความออนตัว ความจุปอด และ

ความแปรปรวนของอัตราการเตนหัวใจ 
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ผลการวิจัยพบวา 

1. ผลของสมมรรถภาพของรางกาย ซ่ึงประกอบดวย แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความออนตัว และ

ความจุปอด หลังการทดลอง 7 สัปดาหพบวาคาเฉลี่ยของ แรงบีบมือ แรงเหยียดขา แรงบีบมือ ความ

ออนตัว และ ความจุปอดเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

2. ผลของความแปรรวนของอัตราการเตนหัวใจ (HRV) หลังการทดลอง 7 สัปดาหพบวา คาเฉลี่ย

ของHRV เพ่ิมข้ึนเล็กนอยแตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

อภิปรายผลวิจัย  

   

  สมรรถภาพของรางกาย ซ่ึงประกอบดวย แรงบีบมือ แรงเหยียดขา ความออนตัว 

และความจุปอด  

       1.  ความแข็งแรงของกลามเนื้อมือและกลามเนื้อขาของกลุมตัวอยาง กอนทดลองและหลัง

ทดลอง  7 สัปดาห ผลปรากฏวามีคาเฉลี่ยของเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (<0.05) การฝกตาม

ตัวแบบนี้ เปนการฝกเกร็งกลามเนื้อท่ัวรางกาย เปนระยะเวลาสั้นๆ สลับกับการผอนคลายกลามเนื้อ 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  คอมฟอรท และคณะ  (Comfort et al, 2011) ท่ีไดทําการทดลอง

เปรียบเทียบการออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้อ (isometric) กับการออกกําลังกายแบบยืดหด

กลามเนื้อ (dynamic)  โดยใชเครื่องมือวัดคลื่นไฟฟากลามเนื้อ (electromyograp) เพ่ือวัดการ

เปลี่ยนแปลงของกลามเนื้อ ผลการทดลองแสดงใหเห็นวา การออกกําลังกายแบบเกร็งกลามเนื้อ  

(isometric) ทําใหกลามเนื้อมีความตึงตัวมากข้ึน และแข็งแรงข้ึน 

 2.  ความออนตัวของกลุมตัวอยาง กอนทดลองและหลังทดลอง  7 สัปดาห ผลปรากฏวามี

คาเฉลี่ยของเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (<0.05) คาเฉลี่ยความออนตัวคือ กอนการทดลอง 2.69 

เซนติเมตร และหลังการทดลอง 7 สัปดาห คาเฉลี่ยความออนตัวคือ 5.96 เซนติเมตร การฝกเหยียด

ยืดกลามเนื้อหลังการฝกทุกครั้งมีหลักการเชนเดียวกับการฝกโยคะ ท่ีมีผลทําใหความออนตัวมีมากข้ึน 

สอดคลองกับงานวจิยัของ  แคสโทร และคณะ  (Fan and Chen ,2011) ท่ีทําการทดลองฝกโยคะ กับ

ผูสูงอายุ เพ่ือทดสอบความออนตัว (Flexibility) และมุมของขอตอ (range of motion) ผลการ

ทดลองแสดงใหเห็นวา การฝกโยคะทําให รางกายมีความออนตัวมากข้ึน และมีมุมของการเคลื่อนไหว

ของขอตอท่ีมากกวาเดิม 

 3. ความจุปอดของกลุมตัวอยาง กอนทดลองและหลังทดลอง  7 สัปดาห ผลปรากฏวามี

คาเฉลี่ยของเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (<0.05) คาเฉลี่ยความจุปอดคือ กอนการทดลอง 

2306.15 มิลลิลิตร และหลังการทดลอง 7 สัปดาห คือ 2419.04 มิลลิลิตร การฝกตามตัวแบบในการ
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ทดลองนี้เปนการฝกหายใจเขาลึก (Deep Breathing Exercise) สลับกับการออกกําลังกายแบบเกร็ง

กลามเนื้อ (Isomeric) อยางสั้นๆ ซ่ึงจะมีผลกับการพัฒนาระบบหายใจ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ  

อลิซาเบส และคณะ (Elisabeth et al, 2005) ท่ีได ทดลองใช การฝกหายใจเขาลึก ในคนไขหลังจาก

การผาตัดหัวใจ พบวาชวยใหมีความจุปอดมากข้ึนเม่ือเทียบกับกลุมท่ีไมไดฝก 

 4. ความแปรปรวนของอัตราการเตนหัวใจ (Heart Rate Variability) กอนทดลองและหลงั

ทดลอง  7 สัปดาห ผลปรากฏวามีคาเพ่ิมข้ึนเล็กนอย แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สอดคลองกับการ

ทดลองของ โนบฮิูโร และคณะ ( Nobuhiro et al, 2010) ท่ีวัดคาของ Heart Rate Variability 

(HRV) ในนักกีฬาวิ่งระยะสั้นกอนฝกและหลังฝกในระยะเวลาสั้นๆ พบวา อัตราความแปรปรวนของ

หัวใจเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงใหเห็นวาการฝกมีอิทธิพลตอการควบคุมการทํางานของ

ระบบประสาทอัตโนมัติ โดยทําใหระบบประสาทซิมพาเธติกและพาราซิมพาเธติก ทํางานประสานกัน

อยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  สรุปการศึกษาครั้งนี้แสดงใหเห็นวา การออกกําลังกายแบบแอรโรบิค และการเกร็ง

กลามเนื้อและการทําสมาธิรวมกันในระยะเวลาสั้นๆ จะสงผลใหสมรรถภาพของรางกายและ

ระบบประสาทอัตโนมัติดีข้ึน 

  

ขอเสนอแนะในการนําผลการทดลอง 

 

 1.  ควรฝกตามแบบฝก เปนระยะเวลามากกวา  7 สัปดาห เพ่ือใหผูรับการทดลอง สามารถ

ปฏิบัติไดอยางชํานาญ  

 2.  ควรมีการทดสอบสมรรถภาพ และความสามารถของระบบประสาทอัตโนมัติ 3 ระยะ

ดวยกันคือ กอนการทดลอง ระหวางการทดลอง และหลังการทดลอง เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงของคา

ตางๆ  

 3.  ควรมีการออกแบบการทดลองเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมเพ่ือประโยนในการ

เปรียบเทียบกลุมทดลอง 

 4.  ควรมีการศึกษาผลของการฝกออกกําลังกายรวมกับสมาธิอยางงายนี้ในกลุมผูสูงอายุ  

 5.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการฝกตามตัวแบบนี้เปรียบเทียบกับการออกกําลังกายรูปด

แบบอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอสมมรรถภาพและระบบประสาทอัตโนมัติ 
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