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Abstract
The purposes of this research were to study and compare the effects of functional and traditional
resistance training on the speed of the club head in golfers. Eighteen golfers were recruited and divided into
two groups. The subjects were simple randomly assigned into two experimental groups with nine subjects in
each group. The first group performed the traditional weight training for ten weeks while the second group
performed the traditional weight training for five weeks and following by the functional resistance training for
five weeks. Both groups were trained three times a week. The speed of the club head, muscle strength, and
muscle power were tested before and, after training for five and ten weeks. Data were analyzed by using mean,
standard deviation, t- test independent and one- way ANOVA with repeated. Multiple comparisons were
performed using the Bonferroni method at the 0.05 level of significance.
The results of this study showed that the speed of the club head, muscle strength, and muscle power
after five weeks and ten weeks of training were not significantly different between two groups. However, the
speed of the club head and the muscle strength and muscle power were significantly different between before,
after five weeks and ten weeks of training in both groups. In conclusion, both training programs can increase
the speed of the club head, the muscle strength, and the muscle power within the five and ten weeks of the
training period.
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ร่ วมกับการฝึ กด้ วย
น ้าหนักแบบดังเดิ
้ มที่สง่ ผลต่อความเร็ วของความเร็ ว ความแข็งแรงและพลังกล้ ามเนื ้อ กลุม่ ตัวอย่างเป็ นนักกีฬากอล์ฟชาย
จานวน 18 คนได้ มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) แบ่งตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ละ 9 คน โดย
วิธีการสุม่ จาแนกกลุม่ (Random assignment) จากการวัดความเร็ วของหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนื ้อ โดย
กลุม่ ทดลองที่ 1 ฝึ กโปรแกรมแรงต้ านแบบดังเดิ
้ ม 10 สัปดาห์ และกลุม่ ทดลองที่ 2 ฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ ม 5 สัปดาห์
แรกและฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ ชั่น 5 สัปดาห์ หลัง ทัง้ 2 กลุ่ม ฝึ กแรงต้ านสัปดาห์ ละ 3 ครั ง้ เป็ นระยะเวลา 10 สัปดาห์
ทดสอบความเร็ วของหัวไม้ กอล์ฟ ความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนื ้อ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก 5 สัปดาห์ และหลังการฝึ ก
10 สัปดาห์ นาผลที่ได้ จากการทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยการหาค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และวิเคราะห์ความแปรปรวนรู ปแบบการทดลองรู ปแบบวัดซ ้ามิติเดียว โดยกาหนดความมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า ค่าเฉลีย่ ความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนื ้อ ระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง ก่อนการฝึ ก
หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่าค่าเฉลีย่
ความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนื ้อ ภายในกลุม่ ทดลองที่1 และกลุม่ ทดลองที่ 2 ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุ ปได้ ว่า โปรแกรมการฝึ ก
ทัง้ 2 สามารถเพิ่มความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนื ้อได้
(วารสารวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการกีฬา 2562; 19(2): 20-31)
คาสาคัญ: การฝึ กแบบฟั งก์ชนั่ / การฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ ม/ ความเร็ วของหัวไม้ / นักกีฬากอล์ฟ
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บทนา
กอล์ฟเป็ นกีฬาที่ได้ รับความนิยมอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุบนั จานวนนักกอล์ฟที่เล่นเพื่ออาชีพและ
จานวนรายการแข่งขันต่อปี เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ ผ้ ฝู ึ กสอนพัฒนาวิธีการฝึ กซ้ อมที่จะช่วยให้ นกั กอล์ฟสามารถเล่นได้ ดีขึ ้น
แข่งขันได้ หลายรายการติดต่อกันโดยปราศจากความล้ า และสามารถพื ้นตัวได้ เร็ ว นอกจากนี ้สนามที่ใช้ ในการแข่งขันมีการ
ปรับรู ปแบบให้ เล่นได้ ยากขึ ้น และระยะของสนามไกลขึ ้น การฝึ กสมรรถภาพทางกายจึงมีความจาเป็ น ดังที่ Well et al.
(2009)1 ได้ กล่าวว่าการฝึ กสมรรถภาพทางกายเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่จะช่วยให้ นกั กีฬามีความสามารถและทักษะที่ดี
สอดคล้ องกับ สิทธิศกั ดิ์ (2551)2 ได้ กล่าวการเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางกายนอกจากทาให้ สามารถตีได้ ระยะที่มากขึ ้นยัง
ช่วยให้ การสวิงมีความสม่าเสมอ ช่วยแก้ ไขข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้น โดยอภิลกั ษณ์ (2557)3 ได้ ระบุถึงสมรรถภาพทางกายที่
จาเป็ นสาหรั บนักกอล์ฟ เพื่ อใช้ ในการแข่งขัน ประกอบด้ วย ความอ่อนตัว ความแข็งแรง ความเร็ วในการหดตัวของ
กล้ ามเนื ้อ ความสมดุล และความทนทานของระบบหายใจและไหลเวียนเลือด ถ้ าหากเน้ นเกี่ยวกับความสามารถในการ
สวิงให้ ได้ ระยะทาง จะมีความสัมพันธ์ กบั ความเร็ วของหัวไม้ ซึ่งมีความเกี่ยวข้ องกับสมรรถภาพด้ านความแข็งแรงเป็ น
สาคัญ ดังที่ Doan et al. (2006)4 พบว่า การเสริ มสร้ างความแข็งแรงจะส่งผลต่อความเร็ วของหัวไม้ ที่เพิ่มขึ ้นและส่งผล
โดยตรงต่อระยะทางในการตีกอล์ฟที่ไกลมากขึ ้น การสวิงให้ ได้ ระยะโดยเฉพาะการตีด้วยไดร์ ฟเวอร์ (driver) จากแท่นที จะ
มีผลต่อการเล่นช๊ อตถัดไป ทาให้ โอกาสที่ลกู กอล์ฟจะอยูบ่ นกรี นได้ ง่ายขึ ้น
การพัฒนาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับการสวิงด้ วยไดร์ ฟเวอร์ ร่ วมกับการฝึ กความแข็งแรงจึงมีความจาเป็ น
สาหรับนักกอล์ฟ สาหรับรูปแบบการฝึ กความแข็งแรงมีอยูห่ ลายวิธี ดังเช่น รูปแบบการฝึ กแบบดังเดิ
้ ม (Traditional weight
training) คือ การเสริ มสร้ างความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ ที่มีความมัน่ คงสูง และแยกตามกลุม่ กล้ ามเนื ้อที่ชดั เจนในการเล่น
แต่ละครัง้ ก็ยงั คงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ยงั คงใช้ อย่างแพร่ หลายในแง่ของการฝึ กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ กับนักกีฬา ดังที่
เจริ ญ (2538) 5 กล่า วว่า การฝึ ก ด้ ว ยน า้ หนัก มี ค วามส าคัญ และมี ค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยพัฒ นาเสริ ม สร้ าง
สมรรถภาพทางกายด้ านความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อในนักกีฬาให้ สมบูรณ์ ปั จจุบนั การฝึ กด้ วยน ้าหนักเป็ นที่นิยมกันอย่าง
แพร่หลายขึ ้นในวงการกีฬาโดยการบรรจุเข้ าไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของโปรแกรมการฝึ กซ้ อมกีฬาแทบทุกประเภท อีกรูปแบบหนึ่ง
ของการฝึ กความแข็งแรง คือการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ (Functional resistance training) เป็ นรูปแบบการฝึ กที่สอดคล้ อง
กับการทาหน้ าที่ตามวัตถุประสงค์ ของข้ อต่อ และลักษณะการหดตัวของกล้ ามเนื ้อ ซึง่ รูปแบบการฝึ กจะเป็ นการเคลือ่ นไหว
ของข้ อต่อหลายส่วนหลายทิศทาง ใช้ กล้ ามเนื ้อหลายกลุ่มมีความเกี่ยวข้ องกับการเคลื่อนไหวที่เฉพาะ (กรมพลศึกษา,
2558)6 ซึ่ง Mario et al (2011) 7 ได้ ทาการเปรี ย บเทีย บผลของโปรแกรมการฝึ ก ฟั ง ก์ ชั่น กับ การฝึ ก ด้ ว ยน ้าหนัก แบบ
ดัง้ เดิม ที่ สง่ ผลต่อสมรรถภาพทางกาย พบว่ามีความแตกต่างทางด้ านความแข็งแรงและการทางานของระบบประสาทกับ
กล้ ามเนือ้ จึงเห็นว่าการฝึ กทัง้ 2 แบบมีข้อดีที่แตกต่างกัน จากรู ปแบบการฝึ กดังกล่าวน่าจะเหมาะสมกับกีฬากอล์ฟ
เนื่องจากเป็ นกี ฬาที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวข้ อต่อหลายส่วนประกอบกันในขณะสวิง มีการทางานประสานกันของ
กล้ ามเนื ้อในร่ างกายเป็ นจานวนมาก ที่เกี่ยวกับการตีกอล์ฟ ได้ แก่ gastrocnemius , hamstring, quadriceps, gluteus
maximus, erector spinae, latissimus dorsi, trapezius, pectoralis major, deltoid, triceps, biceps, forearm จะเห็ น
ได้ ว่าในการตีกอล์ฟแต่ละครัง้ ใช้ กล้ ามเนื ้อทังร่้ างกายก็วา่ ได้ ในปั จจุบนั มีการศึกษาพบว่า ความสามารถในการตีกอล์ฟที่
ได้ ระยะทางมากขึ ้นมีความเกี่ยวข้ องกับความเร็ วของหัวไม้ ขณะกระทบลูก ซึง่ Well et al. (2009)1 ได้ กล่าวว่า ความเร็ วหัว
ไม้ ที่ เ พิ่ ม ขึน้ เกิ ด จากระดับ ทัก ษะและความแข็ ง แรงของกล้ ามเนื อ้ สอดคล้ อ งกับ Fradkin et al. (2004) 8 ได้ ก ล่า วว่า
ความเร็ วของหัวไม้ มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสามารถของนักกอล์ฟ
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ดังนันผู
้ ้ ทาวิจยั จึงเห็นว่าการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ มีความสาคัญอย่างมากในการพัฒนาระยะทางในการไดร์ ฟ
จึงนาการฝึ กทัง้ 2 แบบมาฝึ กร่ วมกัน เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการทาวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบ
การฝึ กความแข็งแรงแบบดังเดิ
้ มที่ยงั คงนิยมฝึ กอยู่ในปั จจุบนั กับการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ที่เป็ นการฝึ กความแข็งแรง
แบบเน้ นการทางานของกล้ ามเนื ้อหลายมัดและหลายข้ อต่อ ซึ่งมีความสัมพันธ์ กบั การตีกอล์ฟ จากการศึกษาเรื่ องกอล์ฟ
ปรากฏว่า ยังไม่มีการศึกษาในรู ปแบบดังกล่าวมาก่อน ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาผลของการฝึ กแรงต้ าน
แบบฟั งก์ชนั่ ร่ วมกับการฝึ กแบบดังเดิ
้ มที่สง่ ผลต่อ ความเร็ วของหัวไม้ ว่ามีความแตกต่างกันหรื อไม่ ทังนี
้ ้เพื่อนาผลที่ได้ ไป
ใช้ ในการฝึ กความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อในนักกีฬากอล์ฟต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบผลของโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ มกับการฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ ม
ร่ วมกับการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ที่สง่ ผลต่อความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังกล้ ามเนื ้อในนักกีฬากอล์ฟ ก่อนการ
ทดลอง ภายหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และสัปดาห์ที่ 10
สมมติฐานของการวิจัย
ความเร็ วหัวไม้ กอล์ฟ ความแข็งแรงและพลังกล้ ามเนื ้อ ในนักกีฬากอล์ฟ ระหว่างการฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ ม
กับการฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ มร่วมกับการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ภายหลังสัปดาห์ที่ 10 มีความแตกต่างกัน
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั ง้ นี ้ ได้ ผ่านการพิจารณาอนุมัติในด้ านจริ ยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ ดาเนินการวิจัยได้ ตามรหัสโครงการ KUREC-HS59/006 เมื่อวันที่ 16พฤษภาคม พ.ศ.
2560
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น นักกีฬากอล์ฟเพศชาย ที่มีแต้ มต่อระหว่าง 0-9 มีอายุระหว่าง 18-45 ปี
จานวน 20 คน วิธีได้ มาของขนาดกลุม่ ตัวอย่างโดยใช้ สตู รคานวณจากวัตถุประสงค์หลักของงานวิจยั คานวณ ขนาดของ
กลุ่ม ตัว อย่า งจากโปรแกรม G*Power ในการคานวณ โดยพิจารณาค่าอานาจการทดสอบ (power of the test) ที่ 0.5
และค่าขนาดของผลกระทบ (Effect size) ที่ 0.99 (คานวณได้ จากงานวิจัยของ Kwang-jun Kim (2010)9 ได้ ขนาดกลุม่
ตัวอย่างเท่ากับกลุม่ ละ 9 คน เพื่อป้องกันการสูญหายผู้วิจยั จึงเพิ่มเติมอีกจานวนร้ อยละ 10 เท่ากับการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้จึง
ใช้ ขนาดตัวอย่างกลุม่ ละ 10 คน
ขัน้ ตอนการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผู้วิจัยจัดประชุมเพื่ออธิ บายและชีแ้ จงให้ กลุ่มตัวอย่างเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ขันตอนวิ
้
ธีการเก็บ
รวบรวมข้ อมูล และข้ อตกลงต่างๆ ในระหว่างเข้ าร่วมทาการวิจยั ครัง้ นี ้ และลงชื่อใบยินยอมเข้ าร่วมการวิจยั
2. จัดเตรี ยม สถานที่ เครื่ องมือและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ โดยก่อนการทดลอง และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10
ทาการวัดตัวแปรที่ศึกษา ได้ แก่ ความเร็ วของหัวไม้ โดยใช้ เครื่ อง Mevo Flightscope (ยี่ห้อ FlightScope รุ่ น Mevo QXPA7310 ผลิตจากประเทศ สหรัฐอเมริ กา) วัดความแข็ง แรงของกล้ ามเนื ้อจากการทดสอบ 1 RM ด้ วยวิธีการทางอ้ อม ในท่า
Barbell squat และท่า Horizontal bench press (อภิลกั ษณ์ 2549)10 และทดสอบพลังกล้ ามเนื ้อโดยใช้ Medicine ball
rotation throw และ Medicine ball seated throw (Daniel J.,& Kristian S. 2014)11 ทัง้ นีก้ ลุ่ม ตัวอย่างต้ องงดการออก
กาลังกายเป็ นเวลา 2 วัน ก่อนทาการวัดตัวแปรต่างๆ ตามที่กาหนดข้ างต้ น
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3. ก่อนดาเนินการทดลอง กลุ่มตัวอย่างทังหมดจะด
้
าเนินการทาการทดสอบสมรรถภาพด้ านความเร็ วของหัว
ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ และพลังกล้ ามเนื ้อ โดยบันทึกค่าที่ได้ เพื่อเป็ นค่าพื ้นฐานก่อนการทดลองเพื่อใช้ สาหรับการ
เปรี ยบเทียบการเปลีย่ นแปลงของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่
3. จาแนกตัวอย่างเป็ น 2 กลุ่ม ด้ วยการสุ่มแบบจาแนกกลุ่ม (Random Assignment) คือ กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึ ก
แรงต้ านแบบดังเดิ
้ มเป็ นเวลา 10 สัปดาห์ และกลุม่ ทดลองที่ 2 ฝึ กแรงต้ านแบบดังเดิมสัปดาห์ที่ 1-5 และสัปดาห์ที่ 6-10
ฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ทัง้ 2 กลุม่ ฝึ กซ้ อมกอล์ฟตามปกติ และฝึ กตามโปรแกรมที่กาหนด 3 วัน/สัปดาห์ คือ วันจันทร์ วัน
พุธ และวันศุกร์ สาหรับโปรแกรมการฝึ กในงานวิจยั ครัง้ นี ้มาจากหลักการ ทฤษฎี และดัดแปลงงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ฝึ กแรงต้ านในกีฬากอล์ฟ ซึ่งเคยถูกนามาใช้ แล้ วในงานวิจัยก่อนหน้ า ดังนี ้ Well et al. (2009)1, Mario et al. (2011)7,
Fletcher and Matthew (2004) 12, Tiana et al. (2010) 13, Christian et al. (2007) 14, และ Maria et al. (2012) 15
รายละเอียดของแต่ละโปรแกรมดังนี ้
3.1 โปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ ม ประกอบด้ วยท่าฝึ กจานวน 9 ท่า ได้ แก่ 1) Barbell bench press 2)
Barbell half squat 3) Dumbbell one arm row 4) Dumbbell lunge 5) Dumbbell shoulder press 6) Dumbbell upright
row 7) Weight plate abdominal crunch 8) Weight plate back extension และ 9) Weight plate side bends แต่ละท่า
ฝึ กที่ความหนัก 5 RM จานวน 3 เซต แต่ละเซตพัก 3 นาที
3.2 โปรแกรมการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ประกอบด้ วยท่าฝึ กด้ วยจานวน 9 ท่า ได้ แก่ 1) Knee to elbow push
up (bodyweight) 2) Dumbbell rotational goblet squat 3) Dumbbell renegade row 4) Medicine ball lunge and
twist 5) Dumbbell overhead press 6) Medicine ball rotation throws 7) Elbow to knee crunches (body weight) 8)
Dumbbell one leg good morning และ 9) Single leg deadlift with rotation (body weight) ท่ า ฝึ ก ที่ น า้ หนัก ตัว และ
Medicine ball เป็ นแรงต้ านจะฝึ กจานวน 10 ครัง้ ต่อท่า และท่าที่ใช้ Dumbbell ฝึ กที่ความหนัก 6 RM แต่ละท่าฝึ กจานวน
3 เซต แต่ละเซตพัก 3 นาที
4. นาผลการทดสอบในการตีกอล์ฟด้ วยหัวไม้ 1 ทดสอบความเร็ วหัวไม้ และทดสอบความแข็งแรงและพลังของ
กล้ ามเนื ้อ มาวิเคราะห์ผลทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. คานวณค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Stand deviation) ของ อายุ น ้าหนัก ส่วนสูง ความเร็ ว
หัวไม้ ความแข็งแรงและพลังกล้ ามเนื ้อ
2. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังกล้ ามเนื ้อระหว่างกลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ 2 กลุม่ ก่อนการทดลอง โดยใช้ คา่ สถิติ t-test independent
3.เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังกล้ า มเนื ้อภายในกลุม่ ตัวอย่างทัง้
2 กลุม่ โดยใช้ คา่ สถิติ one-way ANOVA with repeated
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ เป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธีของ Bonferroni
5. ทดสอบความมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ .05
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ผลการวิจัย
ลักษณะทางกายภาพของกลุม่ ตัวอย่าง พบว่า ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ของกลุม่ ทดลองที่ 1 คือ
อายุ 26.56±8.92 ปี น ้าหนัก 76.67±13.94 กิโลกรัม ส่วนสูง 172.44±6.80 เซนติเมตร และของกลุม่ ทดลองที่ 2 คือ อายุ
27.22±7.14 ปี น า้ หนัก 74.02±10.48 กิ โลกรั ม ส่ว นสูง 172.22±5.61 เซนติเมตร ตามลาดับ จากการทดสอบความ
แตกต่างระหว่างกลุม่ พบว่า ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในขณะดาเนินการทดลองมีกลุ่ม
ตัวอย่างถอนตัวจานวน 2 คน จึงคงเหลือกลุม่ ตัวอย่างกลุม่ ละ 9 คน เนื่องจากไม่สามารถเข้ าร่ วมโปรแกรมการออกกาลัง
กายได้
ตารางที่ 1 แสดงการเปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ
หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 10
กลุม่ ทดลองที่ 1
กลุม่ ทดลองที่ 2
Pre -test Mid-test Post-test Pre -test Mid-test Post-test
ความเร็วหัวไม้
107.67
109.93
110.30
107.67
109.16 113.04
(ไมล์/ชม.)
±7.27
±7.20*
±6.78*
±7.65
±6.93*
±6.37*
ความ
1 RM barbell
99.86
111.95
128.98
102.59
108.98 120.91
แข็งแรง
±11.70
squat
±10.39* ±14.34*# ±12.25 ±19.22* ±23.45*#
(กิโลกรัม)
1 RM
58.20
66.52
74.27
65.76
72.28
81.67
Horizontal
±10.74
±9.38
±8.59*# ±20.43 ±15.19* ±18.12*
bench press
พลัง (เมตร) Medicine ball
6.19
6.56
6.66
6.08
6.29
6.65
rotation throw
±1.00
±0.86*
±0.94*
±0.99
±0.96* ±0.89*#
Medicine ball
4.37
4.62
4.79
4.30
4.56
4.86
seated throw
±0.62
±0.61*
±0.61*#
±0.81
±0.77* ±0.63*#
Mean ± S.D., *p < 0.05 แตกต่างจาก Pre-test, / #p < 0.05 แตกต่างจาก Mid-test
Pre-test คือก่อนการ ฝึ ก/ Mid-test คือหลังการฝึ ก 5 สัปดาห์/ post-test คือหลังฝึ ก 10 สัปดาห์
กลุม่ ทดลองที่ 1 ฝึ กแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มเป็ นเวลา 10 สัปดาห์
กลุม่ ทดลองที่ 2 ฝึ กแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มสัปดาห์ที่ 1-5 และสัปดาห์ที่ 6-10 ฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่
จากตารางที่ 1 พบว่า ระหว่างกลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีค่าเฉลี่ยความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อ และพลัง
กล้ ามเนื ้อ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาผลการ
ฝึ กที่เกิดขึ ้นระหว่างช่วงเวลาการฝึ กของแต่ละกลุม่ พบว่า ทัง้ 2 กลุม่ ค่าเฉลี่ยความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อ และ
พลังกล้ ามเนื ้อ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และ 10 ดีขึ ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
เมื่อเปรี ยบเทียบผลการทดลองสัปดาห์ ที่ 10 กับสัปดาห์ที่ 5 พบว่า กลุ่มทดลองที่ 1 มีความแข็งแรงจากการ
ทดสอบทัง้ 2 ท่า และพลังกล้ ามเนื ้อจากการทดสอบในท่า Medicine ball seated throw เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ที่ระดับ 0.05 ส่วนกลุ่มทดลองที่ 2 มีความแข็งแรงจากการทดสอบท่า Barbell half squat และพลังกล้ ามเนื ้อจากการ
ทดสอบทัง้ 2 ท่า เพิ่มขึ ้นอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
แผนภูมิท่ ี 1 เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงค่าเฉลีย่ ความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อ และพลังกล้ ามเนื ้อ หลังการ
ทดลองสัปดาห์ที่ 10 กับก่อนการทดลอง ในกลุม่ ทดลองที่ 1 และ 2
40%
35%
30%
25%
20%

กลุม่ ทดลองที่ 1

15%

กลุม่ ทดลองที่ 2

10%
5%
0%
-5%

Club Head
speed

1 RM barbell
squat

1 RM
Medicine ball Medicine ball
Horizontal rotation throw seated throw
bench press

จากแผนภูมิที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 10 กลุม่ ทดลองที่ 1 มีความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อจาก
ทดสอบ 1 RM ในท่า Barbell squat และ Horizontal bench press เพิ่มขึ ้นจากก่อนการทดลองมากกว่ากลุม่ ทดลองที่ 2
โดยมีคา่ การเปลีย่ นแปลงเท่ากับร้ อยละ 29.13 และ 17.86, และ 27.61 และ 24.19 ตามลาดับ ส่วนความเร็วหัวไม้ และ
พลังกล้ ามเนื ้อจากการทดสอบในท่า Medicine ball rotation throw และ Medicine ball seated throw พบว่ากลุม่ ทดลอง
ที่ 1 มีการเพิม่ ขึ ้นจากก่อนการทดลองน้ อยกว่ากลุม่ ทดลองที่ 2 โดยมีคา่ การเปลีย่ นแปลงเท่ากับร้ อยละ 2.44 และ 4.99,
7.59 และ 9.37, และ 9.13 และ 13.02 ตามลาดับ
อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ ข้อมูล ความเร็ วของหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนือ้ ในนักกี ฬากอล์ฟชาย เป็ น
ระยะเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างออกเป็ น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทดลองที่ 1 ฝึ กโปรแกรมแรงต้ าน
แบบดังเดิ
้ ม และกลุม่ ทดลองที่ 2 ฝึ กโปรแกรมแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มในช่วง 5 สัปดาห์แรกหลังจากนันฝึ
้ กโปรแกรมแรงต้ าน
แบบฟั งก์ชนั่ อีก 5 สัปดาห์ โดยทัง้ 2 กลุม่ ยังคงฝึ กโปรแกรมการสวิงตามปกติ ผลการวิจยั อภิปรายได้ เป็ น 3 ประเด็น ดังนี ้
1. สมรรถนะด้ านความเร็วของหัวไม้
จากผลการฝึ กโปรแกรมแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มในช่วง 5 สัปดาห์แรกก่อนการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ อีก 5
สัปดาห์ ร่วมกับโปรแกรมการฝึ กสวิง พบว่า ค่าเฉลีย่ ของความเร็ วหัวไม้ ของกลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ก่อนการทดลอง หลังการ
ทดลองสัปดาห์ที่ 5 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่พบว่า ภายใน
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กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม ก่อนการทดลอง หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 10 มีความแตกต่าง
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยกลุม่ ทดลองที่ 1 (โปรแกรมฝึ กแรงต้ านแบบดังเดิ
้ ม) และกลุม่ ทดลองที่ 2 (โปรมแกรมฝึ กแรงต้ านแบบดังเดิ
้ ม
ร่ วมกับการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ) มีค่าเฉลี่ยความเร็ วของหัวไม้ ก่อนการทดลองกับหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และหลัง
การทดลองสัปดาห์ที่ 10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากพบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้ โปรแกรมการฝึ กที่
แตกต่างกันมีคา่ เฉลีย่ ความเร็ วของหัวไม้ ไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า หลังจากการฝึ กโปรแกรมแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มร่วมกับการ
ฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ และโปรแกรมการฝึ กสวิง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ มีประสิทธิภาพของความเร็ วของหัวไม้ มากขึ ้น แต่
ค่าเฉลี่ยของหัวไม้ หลังการทดลองสัปดาห์ที่ 5 และหลังการทดลองสัปดาห์ที่ 10 ไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นไปได้ ว่า การฝึ ก
ด้ วยทัง้ 2 โปรแกรม จะเห็นผลการฝึ กได้ ชดั เจนในสัปดาห์ที่ 5 และหลังจากการทดลองสัปดาห์ที่ 5 ไปแล้ วนัน้ หากมีการฝึ ก
เป็ นประจาก็จะส่งผลให้ มีความสามารถในการตีที่ มนั่ คงและคงที่ เช่นที่ สิทธิศกั ดิ์ (2551)2 ได้ กล่าวว่า การฝึ กกล้ ามเนื ้อ
อย่างสม่าเสมอจะช่วยพัฒนาให้ ประสาทสัมผัสมีการการเคลือ่ นไหวของวงสวิงทาให้ จงั หวะของการสวิงมีความสม่าเสมอ
เกิดการผันแปรระหว่างการสวิงแต่ละครัง้ น้ อยที่สดุ ส่งผลให้ การตีลกู ได้ อย่างแม่นยาและสม่า เสมอ และยังสอดคล้ องกับ
การศึกษาของ Fletcher and Matthew (2004)12 ที่ได้ ศึกษาผลของโปรแกรมการฝึ กด้ วยน ้าหนักร่ วมกับ พลัยโอเมตริ ก 8
สัปดาห์ ที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการตีกอล์ฟ และพบว่า ในกลุม่ ทดลองที่ได้ รับการฝึ กด้ วยน ้าหนักร่ วมกับพลัยโอเมตริ ก
และฝึ กโปรแกรมการตีกอล์ฟปกติ สามารถช่วยเพิ่มความเร็ วของหัวไม้ ได้
นอกจากนี ้ โปรแกรมการฝึ กต่างๆ ที่กลุม่ ทดลองได้ รับการฝึ กนัน้ เป็ นการฝึ กเพื่อเพิ่มสมรรถนะของร่างกาย ซึง่ จะ
ช่วยพัฒนากล้ ามเนื ้อ เส้ นเอ็นและข้ อต่อให้ มีความยืดหยุน่ หมุนและหักได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ เคลือ่ นไหวร่างกาย
ทุกส่วนได้ อย่างลืน่ ไหลไม่ติดขัด สามารถขึ ้นไม้ ได้ เต็มวงด้ วยวงสวิงที่ยาว กว้ าง ด้ วยลาตัวที่หมุนบิดเป็ นเกลียวเต็มที่เพื่อ
การตีอนั ทรงพลัง และการหมุนบิดลาตัวได้ มากขึ ้นยังจะช่วยให้ มีโอกาสสวิงไม้ เข้ าหาลูกกอล์ฟจากด้ านในเส้ นเป้าหมาย
(สิทธิศกั ดิ์, 2551)2 และสอดคล้ องกับที่ Doan et al. (2006)4 พบว่า การเสริ มสร้ างความแข็งแรงจะส่งผลต่อความเร็ วของ
หัวไม้ ที่เพิ่มขึ ้นส่งผลโดยตรงต่อระยะทางในการตีกอล์ฟที่ไกลมากขึ ้น การสวิงให้ ได้ ระยะ โดยเฉพาะการตีด้วยไดร์ ฟเวอร์
(driver) จากแท่นที จะมีผลต่อการเล่นช็อตถัดไปทาให้ โอกาสที่ลูกกอล์ฟจะอยู่บนกรี นได้ ง่ายขึ ้น สอดคล้ องกับ เจริ ญ
(2544)5 ได้ อธิบายถึงการปรับตัว ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหลังจากการฝึ กด้ วยแรงต้ าน ที่สง่ ผลให้ มีการปรับตัวของเส้ น
ใยกล้ ามเนื ้อ ซึ่งเป็ นผลจาการมีขนาดเส้ นใยกล้ ามเนื ้อ (Myofilament) ที่รวมตัวกันเป็ นมัดกล้ ามเนื ้อหรื อกล่าวอีกนัยหนึง่
คือเป็ นการเพิ่มขนาด Actin และ Myosin ซึ่งทาหน้ าที่เป็ นแหล่งกาเนิดของแรงในการหดตัวของกล้ ามเนื ้อรวมถึงเนื ้อเยื่อ
เกี่ยวพัน และข้ อต่อให้ มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ ้น อีกทังยั
้ งช่วยให้ ระบบประสาทการเคลื่อนไหวตื่นตั วมากขึ ้น รวมถึงช่วย
ให้ หน่วยยนต์ (Motor unit) ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ ามเนื ้อที่เฉื่อยชากลับมามีความตื่นตัวในการทางานมากขึ ้น
เนื่องจากการเพิ่มความหนักหรื อแรงต้ านในการฝึ กฝนเป็ นการกระตุ้นหน่วยควบคุมการเคลื่อนไหวให้ ตื่นตัว และถูกใช้ งาน
มากขึ ้น ซึ่งความเร็ วหัวไม้ เกิดจากหลายปั จจัยดังที่ ศิริรัตน์ (2548)16 กล่าวว่า ความเร็ วหัวไม้ (Club head speed) ขึ ้นอยู่
กับการเปลี่ยนแปลงทางด้ านความแข็งแรงของร่ างกาย ความอ่อนตัวของร่ างกาย ระบบคาน เทคนิคในการสวิง และ
ความสัมพันธ์ ของระบบประสาทและกล้ ามเนื ้อ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าทัง้ 2 กลุม่ ได้ รับการฝึ กความแข็งแรง จึงพบได้ ว่าความเร็ ว
ของหัวไม้ มีการเพิ่มขึ ้นในทัง้ 2 กลุม่
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2. สมรรถภาพด้ านความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนือ้
จากผลการฝึ กโปรแกรมแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มในช่วง 5 สัปดาห์แรกก่อนการทดลองแรงต้ านแบบฟั งก์ ชั่นอีก 5
สัปดาห์พบว่า ค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อด้ วยท่า 1 RM barbell squat และท่า 1 RM Horizontal bench press
และค่า เฉลี่ย พลัง ของกล้ า มเนื อ้ แบบ Medicine ball rotation throw และแบบ Medicine ball seated throw ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุม่ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แต่พบว่า ภายในกลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุม่ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ านความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อด้ วยท่า 1 RM barbell squat พบว่า ในกลุม่ ทดลองที่ 1 (โปรแกรมการฝึ กด้ วย
น ้าหนักแบบดังเดิ
้ ม) และกลุม่ ทดลองที่ 2 (โปรแกรมการฝึ กด้ วยแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ร่ วมกับการฝึ กโปรแกรมแบบดังเดิ
้ ม)
มีคา่ เฉลีย่ ความแข็งแรงก่อนการฝึ กแตกต่างกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 แตกต่างกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ านความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อด้ วยท่า 1 RM Horizontal bench press นัน้ กลุม่ ทดลองที่ 1 (โปรแกรมฝึ กด้ วย
น ้าหนักแบบดังเดิ
้ ม) มีคา่ เฉลีย่ ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อก่อนการฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่
10 แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 กับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุม่ ทดลองที่ 2 (โปรแกรมด้ วยแรงต้ านแบบฟั งก์ชั่นร่ วมกับการฝึ กโปรแกรม
แบบดังเดิ
้ ม) มีค่าเฉลี่ย ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อก่อนการฝึ กกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้ านพลังของกล้ ามเนื ้อแบบ Medicine ball rotation throw นัน้ กลุม่ ทดลองที่ 1 (โปรแกรมฝึ กด้ วยน ้าหนักแบบ
ดังเดิ
้ มและโปรแกรมการฝึ กสวิง) มีคา่ เฉลีย่ พลังของกล้ ามเนื ้อก่อนการฝึ กแตกต่างกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการ
ฝึ กสัปดาห์ที่ 10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนกลุม่ ทดลองที่ 2 (โปรแกรมฝึ กด้ วยแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ร่ วมกับ
การฝึ กโปรแกรมแบบดังเดิ
้ ม) มีค่าเฉลีย่ พลังของกล้ ามเนื ้อก่อนการฝึ กแตกต่างกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ ก
สัปดาห์ที่ 10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 แตกต่างกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และด้ านพลังของกล้ ามเนื ้อแบบ Medicine ball seated throw นัน้ ทังกลุ
้ ่มทดลองที่ 1
(โปรแกรมด้ วยน ้าหนักแบบดังเดิ
้ มและโปรแกรมการฝึ กสวิง) และกลุม่ ทดลองที่ 2 (โปรมแกรมด้ วยแรงต้ านแบบฟั งก์ ชั่น
ร่วมกับการฝึ กโปรแกรมแบบดังเดิ
้ ม) มีค่าเฉลีย่ พลังของกล้ ามเนื ้อก่อนการฝึ กแตกต่างกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 5 แตกต่างกับหลังการฝึ กสัปดาห์ที่
10 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากพบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้ โปรแกรมการฝึ กที่
แตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อไม่แตกต่างกัน แต่พบว่า หลังจากการฝึ ก โปรแกรมด้ วยแรงต้ านแบบ
ฟั งก์ชนั่ ร่ วมกับการฝึ กโปรแกรมแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มและโปรแกรมการฝึ กสวิง กลุม่ ทดลองทัง้ 2 กลุ่มมีความแข็งแรงของ
2
กล้ ามเนื ้อมากขึ ้น อย่างที่ สิทธิ ศกั ดิ์ (2551) กล่าวว่า ต้ องมีร่างกายที่แข็งแรงสมบรู ณ์ตงแต่
ั ้ หวั จรดเท้ า การมีร่างกาย
แข็งแกร่งคือ การเพิ่มพลังตีให้ ได้ ระยะไกลขึ ้นได้ ซึง่ ก็สอดคล้ องกับงานวิจยั ของชัชพงศ์ (2557)17 ทีท่ าการศึกษาผลการฝึ ก
กล้ ามเนื ้อแกนกลางลาตัวด้ วยวิธีต่างกันที่มีต่อความแข็งแรง ของกล้ ามเนื ้อแกนกลางลาตัว ความเร็ วหัวไม้ และระยะใน
การตีกอล์ฟ และพบว่า ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อหน้ าท้ องของแต่ละกลุม่ ทดลองที่มีการฝึ กด้ วยโปรแกรมที่แตกต่างกัน
นัน้ ต่างมีพฒ
ั นาการด้ านความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อแตกต่างกัน โดยมีพฒ
ั นาการที่ดี สอดคล้ องกับ สนธยา (2551) 18
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กล่าวว่า การที่ร่างกายได้ รับแรงต้ านที่ มากกว่าระดับปกติ จะส่งผลให้ เกิดการกระตุ้นของ หน่วยยนต์ที่ทางานร่ วมกับเส้ น
ใยกล้ ามเนื ้อเพิ่มมาก ขึ ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับงานที่ร่างกายได้ รับ เช่นเดียวกับพงษ์ จันทร์ (2551) 19 กล่าวว่า เมื่อระบบ
ประสาทส่วนกลางส่งสัญญาณมาเพียงเล็กน้ อยมาที่ กล้ ามเนื ้อที่ทางาน มอเตอร์ ยูนิตที่มีขนาดใหญ่จะ ตอบสนองก่อน
และเมื่ อ เพิ่ มสัญ ญาณประสาทมากขึน้ มอเตอร์ ยูนิ ตตัวอื่น ๆ จะถูก กระตุ้น ให้ ทางานมาก ซึ่ง สอดคล้ องกับ Casady
(1987)20 ได้ กล่าวว่า วิธีการ เสริ มสร้ างความแข็งแรงให้ กบั กล้ ามเนื ้อโดยใช้ หลักการทางานมากกว่าปกติมีหลายวิธี แต่วา่
วิธีที่ดีที่สดุ ในการปรับปรุงความแข็งแรงและประสิทธิภาพในการแข่งขันคือการฝึ กด้ วยการยกน ้าหนัก และพบว่าการฝึ กยก
น ้าหนักมีผลต่อการเพิ่มขนาดของกล้ ามเนื ้อซึ่งมีผลต่อความแข็งแรง เมื่อความแข็งแรงเพิ่มถึงขีดสูงสุด ความสามารถ
ทางด้ านทักษะก็เพิ่มมากขึ ้นด้ วย เช่นเดียวกับงานวิจยั ของสมชาย (2546)21 ที่ทาการศึกษาผลของการฝึ กด้ วยน ้าหนักใน
จานวนครัง้ ต่างกันที่มีต่อความสามารถในการตีกอล์ฟ และพบว่า การฝึ กด้ วยน ้าหนักในจานวนครั ง้ ที่ต่างกันมีผลต่อการ
พัฒนาความสามารถของกล้ ามเนื ้อที่ใช้ ในการตีกอล์ฟด้ วย
โดยเป้าหมายของการฝึ กโปรแกรมด้ วยแรงต้ านเป็ นการฝึ กความแข็งแรงมีความสาคัญกับการแข่งขันกี ฬาที่
ต้ องการเอาชนะแรงต้ านทานมากๆ ซึ่งกีฬากอล์ฟก็เป็ นหนึ่งในกีฬานัน้ เป็ นกีฬาที่ต้องใช้ พลังอย่างมากในการเล่นหรื อการ
แข่งขัน ดังนัน้ การเสริ มสร้ างสมรรถภาพทางด้ านความแข็งแรงให้ กับนักกี ฬากอล์ฟจึงเป็ นสิ่งจาเป็ นและสาคัญมาก
นอกจากทาให้ มีสมรรถภาพที่แข็งแรงแล้ ว ยังเป็ นผลดีตอ่ ทักษะด้ านกีฬา ทักษะด้ านการเคลื่อนไหว และยังช่วยลดปั ญหา
การเกิดอาการบาดเจ็บร่ างกายที่อาจเกิดขึ ้นได้ ด้วย นอกจากการฝึ กโปรแกรมเพื่อเสริ มสร้ างของแข็งแรงให้ กล้ ามเนื ้อแล้ ว
นัน้ ในการฝึ กสมรรถนะด้ านอื่นๆ ก็สาคัญสาหรับนักกีฬาเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็ นการฝึ กความยืดหยุ่นของกล้ ามเนื ้อ ความ
ทนทานของกล้ ามเนื ้อ หรื อแม้ กระทัง่ การฝึ กระบบหายใจ ความคล่องแคล่วในการเคลือ่ นไหว ก็เป็ นสิง่ ที่ไม่อาจมองข้ ามได้
และยังจะช่วยส่งเสริ มความแข็งแรงของร่างกายนักกีฬาให้ สามารถเล่นได้ อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นอีกด้ วย
ซึ่งรู ปแบบการฝึ กทัง้ 2 มีข้อดีที่สามารถพัฒนาความเร็ วหัวไม้ แต่เมื่อมองถึงรู ปแบบการแข่งขันในปั จจุบนั ที่มาก
ขึ ้นนักกีฬาจึงต้ องมีการวางแผนรู ปแบบการฝึ ก (Periodization)ที่ให้ เหมาะสมกับนักกีฬา ดังที่ Paul Rogers (2018)22 ได้
กล่าวถึง การวางแผนการฝึ กจาเป็ นต่อนักกีฬากอล์ฟอย่างมาก ซึง่ จะแบ่งได้ 4 ช่วง ช่วงแรก (Pre-season) จะเน้ นเรื่ องการ
เตรี ยมร่ างกายทางด้ านความแข็งแรงโดยใช้ โปรแกรมการฝึ กแบบดังเดิ
้ ม ช่วงที่สอง (Pre-Season to In Season) คือช่วง
เปลี่ยนถ่ายจากความแข็งแรงเป็ นพลังจะพัฒนาด้ านพลังซึ่งโปรแกรมจะเน้ นการเคลื่อนไหวที่เป็ นรู ปแบบฟั งก์ ชั่นและ
เคลื่อนไหวแบบแรงระเบิด (explosive power) เพื่อพัฒนาในด้ านพลัง ช่วงที่ 3 (In-season) จะเน้ นทังด้
้ านความแข็งแรง
และพลังเพื่อรั กษาระดับสมรรถภาพทางกายให้ คงไว้ ( maintenance) แต่จะลดความหนักลงเพื่อไม่ให้ ก่อเกิดความล้ า
(fatigued) ช่วงที่4 (Off Season) เป็ นช่วงพักและฟื น้ ฟูร่างกาย จะเห็นได้ วา่ รูปแบบการฝึ กทัง้ 2 เหมาะสมต่อนักกีฬากอล์ฟ
แต่ต้องคานึงถึงช่วงเวลาและการวางแผนการฝึ กให้ กบั นักกีฬาที่จะไม่ก่อให้ เกิดความล้ าในช่วงการแข่งขันและสามารถดึง
ศักยภาพของนักกีฬาให้ เหมาะกับช่วงเวลาที่สมควร
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ค่าเฉลีย่ ของความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังของกล้ ามเนื ้อระหว่างกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ก่อนการฝึ ก หลัง
การฝึ กสัปดาห์ที่ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และค่าเฉลี่ยภายใน
กลุม่ ทดลองทังสองกลุ
้
ม่ ก่อนการฝึ ก หลังการฝึ กสัปดาห์ 5 และหลังการฝึ กสัปดาห์ที่ 10 มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงและพลังกล้ ามเนื ้อ ของทัง้ 2
กลุ่มของก่อนการฝึ กและหลังการฝึ กสัปดาห์ ที่ 10 ในด้ านความเร็ วของหัวไม้ และพลังกล้ ามเนือ้ ของกลุ่มการฝึ กแบบ
ฟั งก์ชนั่ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่า แต่ในด้ านความแข็งแรงกลุม่ ที่ได้ รับการฝึ กด้ วยแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มการเปลี่ยนแปลงที่
ดีกว่า กลุม่ การฝึ กแบบฟั งก์ชนั่
ข้ อเสนอแนะจากการวิจัยครัง้ นี ้
งานวิจัยครัง้ นี ้พบว่ากลุ่มที่ฝึกแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มตลอด 10 สัปดาห์ กับกลุ่มฝึ กแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มในช่วง 5
สัปดาห์แรกหลังจากนันเปลี
้ ย่ นเป็ นฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ อีก 5 สัปดาห์ ส่งผลต่อการพัฒนาความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรง
กล้ ามเนื ้อ และพลังกล้ ามเนื ้อ ไม่แตกต่างกัน แต่มีแนวโน้ มที่แสดงให้ เห็นว่าการฝึ กแรงต้ านแบบดังเดิ
้ มก่อนในช่วงแรกที่จะ
ทาการฝึ กแรงต้ านแบบฟั งก์ชนั่ ส่งผลต่อการพัฒนาความเร็ วหัวไม้ และพลังกล้ ามเนื ้อให้ ดีขึ ้นมากกว่า ซึง่ เป็ นตัวแปรเหล่านี ้
ได้ รับการพิสจู น์จากหลายงานวิจยั ว่ามีผลโดยตรงต่อการเพิ่มระยะทางของการไดร์ ฟ ข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยครัง้ นี ้เป็ น
แนวทางให้ ผ้ ฝู ึ กสอนหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องได้ มีทางเลือกสาหรับพัฒนาสมรรถภาพทางกายสาหรับนักกอล์ฟ หากมีการเตรี ยม
ร่างกายด้ วยโปรแกรมการฝึ กแรงต้ านไว้ แล้ วการปรับใช้ การฝึ กแรงต้ านแบบฟั งชัน่ น่าจะเป็ นผลดีต่อการพัฒนาระบบกลไก
การเคลื่อนไหว การประสานสัมพันธ์ ระหว่างข้ อต่อแต่ละส่วน และเชื่อมโยงสูร่ ู ปแบบการสวิงที่แท้ จริ งได้ ดีกว่าการฝึ กแรง
ต้ านแบบดังเดิ
้ ม
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
สาหรับการศึกษาครัง้ นี ้ยังไม่มีการวิเคราะห์ ถึงปริ มาณการฝึ กซ้ อมและความล้ าที่เกิดขึ ้นโดยเฉพาะในช่วง 5
สัปดาห์สดุ ท้ ายของการฝึ กที่รูปแบบของโปแกรมการฝึ กมีความแตกต่ างกัน หากทราบว่าโปแกรมใดส่งผลให้ มีความล้ าที่
เกิดขึ ้นน้ อยกว่า ย่อมเป็ นผลดีต่อการจัดระบบการฝึ กด้ วยการแทรกการฝึ กทักษะการสวิง หรื อเทคนิคต่างๆ ที่จะใช้ สาหรับ
การแข่งขันเพื่อให้ ครอบคลุมกับกับการนาไปใช้ สาหรับแข่งขันได้ มากที่สดุ รวมถึงข้ อมูลของการวิจัยครัง้ นี ้เป็ นแนวทาง
สาหรับการศึกษาต่อในประเด็นการนาไปใช้ ในช่วงฤดูการแข่งขันที่มีหลายรายการต่อเนื่องกัน รู ปแบบของโปแกรมการฝึ ก
แบบใดจะส่งผลต่อการรักษาระดับความเร็ วหัวไม้ ความแข็งแรงกล้ ามเนื ้อ และพลังกล้ ามเนื ้อให้ อยูร่ ะดับเดิมได้ ดีกว่า
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