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บทคัดยอ
การศึกษาวิ จัยนี้ มีวั ตถุป ระสงค เพื่ อศึกษาผลของการฝกกระโดดเชื อกเทีย บกั บการฝ ก
กระโดดขึ้นลงบันไดที่มีผลตอสมรรถภาพกลามเนื้อขา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาเพศ
หญิงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ อายุระหวาง 18 –25 ป จํานวน 30 คน ซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม
ไดแกกลุมที่ฝกกระโดดเชือก จํานวน 15 คน (RJG) และกลุมที่ฝกกระโดดขึ้นลงบันได จํานวน 15
คน (SJG) ทําการเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรดานสรีรวิทยา ทดสอบสมรรถภาพกลามเนื้อขาโดยการ
วัดแรงเหยียดขาและการทดสอบกระโดดไกลกอนและหลังการฝก 6 สัปดาหทําการฝกกระโดด
เชือกและฝกกระโดดขึ้นลงบันไดเปนระยะเวลา 6 สัปดาห ความถี่ 3 วันตอสัปดาห หลังสิ้นสุดการ
ทดลอง ผูวิจัยนําขอมูลสมรรถภาพกลามเนื้อขากอนและหลังการฝก 6 สัปดาห มาวิเคราะหทาง
สถิติดวยการทดสอบคาที พบวา คาสมรรถภาพกลามเนื้อขากอนและหลังการฝก 6 สัปดาหในกลุม
การฝกกระโดดเชือกและฝกกระโดดขึ้นลงบันได มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 และเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสมรรถภาพกลามเนื้อขาระหวางกลุม โดยการทดสอบคาทีแบบรายคู
พบวา คาสมรรถภาพกลามเนื้อขาการฝกกระโดดเชือกและกระโดดขึ้นลงบันไดในนักศึกษาหญิงที่มี
อายุระหวาง 18-25 ป หลังการฝก 6 สัปดาห ไมพบความแตกตางทางสถิติการกระโดดเชือกและ
กระโดดขึ้นลงบันไดชวยสามารถพัฒนาสมรรถภาพกลามเนื้อขาได
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Abstract
The purpose of this study was to compare the effects of rope jumping
and stair jumping with regard to the development of the leg muscular fitness
of female university-age students. The research group comprised 30 female
students aged 18-25 years old who were enrolled at Uttaradit Rajabhat
University. The research subjects were randomly divided into two groups, a
rope jumping group (RJG) and a stair jumping group (SJG), each of which was
assigned to either rope or stair jump training 3 times a week. After the 6th week
of training, participants’ muscular fitness was evaluated using a leg
dynamometer, and a standing long jump was performed post-training. The
differences in the mean values of the leg dynamometer and standing long
jump tests (both in-group and between-group values) were assessed using
paired and independent t-tests. The results showed that when comparing the
pre-tests and post-tests of each group, no differences were found between
the effectiveness of the rope and stair jump training, at a .05 level of
significance and thus, rope jump training and stair jump training appear to be
equally effective methods for improving leg muscular fitness.
Keywords : Leg Muscular Strength, Leg Muscular Power, Rope Jumping,
Stair Jumping
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บทนํา
การสรางสมรรถภาพทางกายเปนการพัฒ นาระบบตาง ๆ ของรางกายใหมีก าร
ทํางานประสานกันอยางมีประสิทธิภาพ เชน ระบบกลามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ
และระบบไหลเวียนโลหิต สง ผลใหก ารประกอบกิจ กรรมหรือ การเลนกีฬาทําไดอ ยางมี
คุณภาพ ไมเหน็ดเหนื่อ ยงายในการกีฬา การออกแรงดวยความเร็วสูง สุด มีองคประกอบ
สําคัญมาจากการพัฒนาความแข็งแรงและความเร็วรวมกันกลายเปนพลังกลามเนื้อหรือแรง
ระเบิด ซึ่งแรงระเบิดของกลามเนื้อ คือ การที่กลามเนื้อไดออกแรงเต็มที่อยางเร็วและแรง
ดังนั้นการเพิ่มพลังกลามเนื้อจะตองพัฒนาความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้ อ (เจริญ
2552)
การฝ ก เพื่ อ เสริ ม สร า งกํ า ลั ง ของกล า มเนื้ อ เป น การฝ ก ที่ ทํ า ให ก ล า มเนื้ อ ที่ มี
ความสั ม พั นธ ของความแข็ ง แรงและความเร็ว เพราะความแข็ง แรงของกลา มเนื้อ เป น
องคประกอบสําคัญ พื้นฐานของสมรรถภาพทางกาย การฝก ความแข็งแรงจะทําใหเสนใย
กลามเนื้อมีขนาดใหญขึ้นสาเหตุจ ากการออกกําลัง กายเปนประจํา และเพิ่ มแรงตานทาน
รวมกับการเพิ่มความเร็วในการฝกก็จะเกิดเปนพลังกลามเนื้อ ซึ่งการฝกพลังมีหลายรูปแบบ
เชน การฝก แบบพลัยโอเมตริก การฝก พลัยโอเมตริ ก เปนการฝก ที่เ น นอัตราเร็วโดยไม
สามารถเพิ่มน้ําหนักได การออกกําลังกายที่มกี ารกระโดด (Jump) กระโดดขึ้นลงดวยเทาเดิม
(Hops) การกระโดดดวยเทาตรงกันขาม (Bound) ถูกนํามาใชอยางหลากหลาย ที่จะชวย
เสริมสรางความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Muscular Strength) ความทนทานของกลามเนื้อ
(Muscular Endurance) ยังสามารถฝกเพื่อเสริมสรางพลังกลามเนื้อ (Power Training) ได
โดยใชน้ําหนักเปนแรงตาน (กรรวี 2540)
การฝ ก การกระโดดเชื อ กเป น ประจํ า ทํ า ให ก ล า มเนื้ อ ขามี ค วามแข็ ง แรงมี
ประสิทธิภาพในการทํางานพอที่จะเพิ่มระยะทางการยืนกระโดดไกล และผลงานวิจัยของรัช
ดา (2558) พบวา การฝกดวยโปรแกรมการกระโดดเชือก กลุมตัวอยางคือนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 มีสมรรถภาพทางกาย รายการยืนกระโดดไกล สูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 และจากการศึ ก ษาของณรงคเ ดช (2557) พบว า การ
เสริมสรางกลามเนื้อขาและความทนทานของกลามเนื้อขาโดยใชการกระโดดเชือกในนักเรียน
ชาย โดยฝกกระโดดสัปดาหละ 5 วัน วันละ 1 ชั่วโมง วันละ 3 แบบฝก นักเรียนมีการพัฒนา
กลามเนื้อขาและความทนทานของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ รวมถึงการศึกษาของ
ธนกฤต และสมเกี ย รติ (2557) พบว า การกระโดดขึ้ น ลงบั น ไดในกลุ ม นั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4-6 นักเรียนที่เขารวมการฝกขึ้นลงบันได มีสมรรถภาพพลั งกลามเนื้อขา
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ดวยเหตุนี้ ทําใหผูวิจัยสนใจเปรียบเทียบผลของการฝกกระโดดเชือก
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เทียบกับการฝกกระโดดขึ้นลงบันได เนื่องจากการฝกทั้งสองอยางถูกใชในการฝกเพื่อเพิ่ม
พลังกลามเนื้อขา แตยังไมมีการนํามาทดลองเปรียบเทียบผลของทั้งสองแบบ
เนื่องจากการเสริมสรางและพัฒนาความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อมีหลายรูปแบบ
หลายวิธี ผูวิจัยจึงไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติมในการพัฒนาพลังกลามเนื้อและไดเริ่มวิธีการพัฒนา
พลังกลามเนื้อเปนการฝกกระโดดเชือกและการฝกกระโดดขึ้นลงบันได ซึ่งการกระโดดเชือก
เพื่อพัฒนาพลังกลามเนื้อมีหลายรูปแบบ คือ การฝกกระโดดเชือกเทาสลับ และการกระโดด
เชือกเทาคู และการกระโดดขึ้นลงบันไดก็เปนวิธีการออกกําลังกายที่พัฒนาการหดตัวของ
กลามเนื้อได สามารถพัฒนาพลังกลามเนื้อไดอีกวิธีหนึ่ง จึงเลือกการออกกําลังกายทั้ง 2 วิธี
เพื่อพัฒนาสมรรถภาพกลามเนื้อขา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลของการฝกกระโดดเชือกมีตอสมรรถภาพกลามเนื้อขาในนักศึกษา
หญิง อายุระหวาง 18-25 ป
2. เพื่อ ศึก ษาผลของการฝก กระโดดขึ้นลงบันไดมีตอสมรรถภาพกลามเนื้อ ขาใน
นักศึกษาหญิง อายุระหวาง 18-25 ป
3. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝกกระโดดเชือกและการฝกกระโดดขึ้นลงบันไดมีตอ
สมรรถภาพกลามเนื้อขาในนักศึกษาหญิง อายุระหวาง 18-25 ป
สมมติฐาน
การฝก กระโดดเชือ กและการฝก กระโดดขึ้นลงบันไดมีผ ลตอ ความแข็ง แรงของ
กลามเนื้อขาสัมพัทธและพลังกลามเนื้อขาแตกตางกัน
วิธีการดําเนินการ
ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ประชากรใช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป น นั ก ศึ ก ษาหญิ ง สุ ข ภาพดี ที่ ล งทะเบี ย นวิ ช า
วิทยาศาสตรการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 อายุระหวาง
18-25 ป จํานวน 55 คน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักศึกษาหญิงสุขภาพดีที่ออกกําลังกายนอย
กวาสัปดาหละ 3 วันตอสัปดาห อายุระหวาง 18-25 ป จํานวน 30 คนซึ่งไดมาจากการสุม
ตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)
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เกณฑในการคัดเขา
1. เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถที่มีสุขภาพดี เพศหญิง อายุ 18–25 ป
2. สามารถกระโดดเชือกไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 60 ครั้ง ใน 1 นาที
3. สามารถกระโดดขึ้นลงบันไดไดอยางตอเนื่อง ไมนอยกวา 30 ครั้ง ใน 1 นาที
4. ไมมีการบาดเจ็บของรางกาย ที่เปนอุปสรรคในการฝก
5. มีความสมัครใจเขารวมในการฝก
เกณฑในการคัดออก
1. เขารวมการฝกนอยกวา 80% ของระยะเวลาทั้งหมด (เขารวมวิจัยต่ํากวา 15
ครั้ง)
2. มีการบาดเจ็บที่ขอเทาและหัวเขา
3. ไมสมัครใจเขารวมวิจัยตอ
ขั้นตอนดําเนินงานวิจัย
1. ศึกษาหลักการฝกกระโดดเชือกและกระโดดขึ้นลงบันไดจากหลักการ ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2. สรางแบบฝกกระโดดเชือกและการฝกกระโดดขึ้นลงบันไดและนําแบบฝกกระโดด
เชือกและการฝกกระโดดขึ้นลงบันได ใหอาจารยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ทาน ตรวจแกไข
และปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมมากขึ้นคาดัชนีความสอดคลอง 0.87
3. ผูวิจัยไดติดตอปรึกษาติดตออาจารยประจําวิชาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพเพื่อขอความอนุเคราะหนักศึกษามาเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย ชี้แจงนักศึกษา
และจัดเตรียมอุปกรณสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอมูลสุมตัวอยางเขากลุมการทดลอง
4. ทดสอบสมรรถภาพกลามเนื้อขากอนการฝก ไดแก ทดสอบความแข็งแรงของ
กลามเนื้อขาดวยวิธีการทดสอบแรงเหยียดขา (Leg dynamometer) และพลังกลามเนื้อขา
ดวยวิธีการทดสอบยืนกระโดดไกล (Standing longjump) นําคาความแข็งแรงของกลามเนื้อ
ขาสัมพัทธมาเรียงตามลําดับจากคานอยไปคามากเพื่อแบงกลุมทดลอง
5. ทําการฝกกระโดดเชือ กและการฝกกระโดดขึ้นลงบันได เปนเวลา 6 สัปดาห
สัปดาหละ 3 วัน
6. หลังการฝก 6 สัปดาห ทําการทดสอบสมรรถภาพกลามเนื้อขาอีกครั้ง
7. นําผลการทดสอบมาวิเคราะหทางสถิติ สรุปผลวิจัย
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การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาคาสถิติ ดังนี้
1. หาคาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอมูลเบื้องตน
2. วิเคราะหความแตกตางกอนและหลังการฝก 6 สัปดาห เปรียบเทียบรายคูภายใน
กลุม (Paired t-test) ของการทดสอบความแข็งแรงของกลามเนื้อขาดวยการทดสอบแรง
เหยียดขา (Leg dynamometer) และพลังกลามเนื้อขาดวยการทดสอบยืนกระโดดไกล
(Standing long jump) และทดสอบความแตกตางกอนและหลังการฝก 6 สัปดาห ระหวาง
กลุมตัวอยาง 2 กลุม (Independent t-test)
ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการฝกกระโดดเชือกและการฝกกระโดดขึ้นลงบันได
การฝกกระโดดเชือก
รายละเอียดการฝก
การฝกกระโดดขึ้นลงบันได 30 ซม. (JSG)
(JRG)
ความถี่ (วัน/สัปดาห)
ความหนัก (นาที)
ระยะเวลาพัก (นาที)
ระยะเวลาฝก
การเพิ่มความหนัก

3 วันตอสัปดาห
1 นาที
1 นาที
6 สัปดาห
สัปดาหที่ 1-3
จํานวน 6 เซต/วัน
สัปดาหที่ 4–6
จํานวน 9 เซต/วัน

3 วันตอสัปดาห
1 นาที
1 นาที
6 สัปดาห
สัปดาหที่ 1-3
จํานวน 6 เซต/วัน
สัปดาหที่ 4–6
จํานวน 9 เซต/วัน

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย (x) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของขอมูลทางสรีรวิทยาทั่วไป
กลุมกระโดดเชือก
กลุมกระโดดขึ้นลงบันได
(n= 15)
(n= 15)
ขอมูลทางสรีรวิทยาทั่วไป
S.D.
S.D.
อายุ (ป)
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
สวนสูง (เซนติเมตร)
รอยละไขมัน
ชีพจร (ครัง้ ตอนาที)
ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบ
ตัว (มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตขณะหัวใจ
คลายตัว (มิลลิเมตรปรอท)

20.46
55.43
160.08
18.23
87.62
117.54

1.56
9.52
5.19
5.14
6.42
8.08

21.45
57.41
161.00
18.25
101.27
121.64

2.02
14.68
5.53
19.03
11.67
15.86

76.00

8.50

84.73

17.89

ผลของการฝกดวยการกระโดดเชือกเทียบกับกระโดดขึ้นลงบันไดที่มีตอความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อขา
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ขอ มูล ทั่วไปกอนการฝก ของกลุมตัวอยาง พบวา กลุม กระโดดเชือกอายุคาเฉลี่ย
20.46 ป น้ําหนัก มีคาเฉลี่ยเทากับ 55.43 กิโ ลกรัม สวนสูง คาเฉลี่ยเทากับ 160.08
เซนติเมตร ไขมันคาเฉลี่ยเทากับ 18.23 เปอรเซ็นต ชีพจรขณะพักคาเฉลี่ยเทากับ 87.62
มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวคาเฉลี่ย 117.54 มิลลิเมตรปรอท ความดัน
โลหิตขณะหัวใจคลายตัวคาเฉลี่ยเทากับ 76.00 มิลลิเมตรปรอท สวนกลุมกระโดดขึ้นลง
บันได พบวา กลุมกระโดดขึ้นลงบันไดอายุคาเฉลี่ย 21.45 ป น้ําหนักมีคาเฉลี่ยเทากับ 57.41
กิโลกรัม สวนสูงคาเฉลี่ยเทากับ 161.00 เซนติเมตร ไขมันคาเฉลี่ยเทากับ 18.25 เปอรเซ็นต
ชีพจรขณะพักคาเฉลี่ยเทากับ 101.27 มิล ลิเมตรปรอท ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
คาเฉลี่ย 121.62 มิลลิเมตรปรอท ความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัวคาเฉลี่ยเทากับ 84.73
มิลลิเมตรปรอท
ตารางที่ 3 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพลังและความแข็งแรงของกลามเนือ้ ขากอนและหลัง
การฝก 6 สัปดาห ของโปรแกรมการฝกกระโดดเชือก
กลุมกระโดดเชือก (n=15)
กอนฝก
หลังฝก
สมรรถภาพกลามเนื้อขา
p-value
S.D.
S.D.
แรงเหยียดขา (กิโลกรัม)
แรงเหยียดขาสัมพัทธ
ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

44.35
0.82
140.92

11.54
0.27
13.38

46.23
0.86
145.15

10.63
0.25
11.78

0.004
0.008
0.023

จากตารางที่ 3 พบวา กลุมที่ฝกดวยโปรแกรมกระโดดเชือกภายหลังการฝกความ
แข็งแรงของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 กอนการฝกคาเฉลี่ยเทากับ
44.35 กิโลกรัม และหลังการฝกคาเฉลีย่ เทากับ 46.23 กิโลกรัม สวนพลังกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 กอนการฝกคาเฉลี่ยเทากับ 140.92 เซนติเมตร และหลังการ
ฝกคาเฉลี่ยเทากับ 145.15 เซนติเมตร
ตารางที่ 4 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพลังและความแข็งแรงของกลามเนื้อขากอนและหลัง
การฝก 6 สัปดาห ของโปรแกรมการฝกกระโดดขึ้นลงบันได
กลุมกระโดดขึ้นลงบันได (n=15)
กอนฝก
หลังฝก
สมรรถภาพกลามเนื้อขา
p-value
S.D.
S.D.
แรงเหยียดขา (กิโลกรัม)
แรงเหยียดขาสัมพัทธ
ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)

53.50
0.96
135.09

20.62
0.37
9.01

60.77
1.11
141.36

21.32
0.42
11.85

0.022
0.044
0.006
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จากตารางที่ 4 พบวา กลุมที่ฝกดวยโปรแกรมกระโดดขึ้นลงบันไดภายหลังการฝก
ความแข็งแรงของกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ที่ร ะดับ .05 โดยการทดสอบแรง
เหยียดขา กอนการฝกคาเฉลี่ยเทากับ 53.50 กิโลกรัม และหลังการฝกคาเฉลี่ยเทากับ 60.77
กิโลกรัม สวนพลังกลามเนื้อขาเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 โดยการทดสอบกระโดด
ไกล กอนการฝกคาเฉลี่ยเทากับ 135.09 เซนติเมตร และหลังการฝกคาเฉลี่ยเทากับ 141.36
เซนติเมตร
100

แรงเหยียดขา (กิโลกรัม)

80
60
กระโดดเชือก
40
กระโดดขึ้นลง
บันได

20
0

44.35

53.50

กอนทดลอง

46.23

60.77

หลังฝก 6 สัปดาห

ภาพที่ 1 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อขากอนและหลังการฝก 6
สัปดาห ของโปรแกรมการฝกกระโดดเชือกเทียบกับการฝกกระโดดขึ้นลงบันได
จากภาพที่ 1 แสดงใหเห็นวาความแข็งแรงของกลามเนื้อขากอนและหลังการฝก 6
สัปดาห การทดลองระหวางกลุมการฝกกระโดดเชือ กเที ยบกับกลุมการฝกกระโดดขึ้นลง
บันไดไมพบความแตกตางทางสถิติ

ผลของการฝกดวยการกระโดดเชือกเทียบกับกระโดดขึ้นลงบันไดที่มีตอความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อขา
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ความแข็งแรงสัมพัทธ

1.5

1
กระโดดเชือก
0.5

0

0.82

0.96

กอนทดลอง

0.86

1.11

กระโดดขึ้นลง
บันได

หลังฝก 6 สัปดาห

*p≤.05
ภาพที่ 2 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความแข็งแรงสัมพัทธของกลามเนื้อขากอนและหลังการ
ฝก 6 สัปดาห ของโปรแกรมการฝกกระโดดเชือกเทียบกับการฝกกระโดดขึ้นลงบันได
จากภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวาความแข็งแรงสัมพัทธของกลามเนื้อขากอนและหลัง
การฝก 6 สัปดาห การทดลองระหวางกลุมการฝกกระโดดเชือกเทียบกับกลุมการฝกกระโดด
ขึ้นลงบันได มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

86

วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ปที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มิถุนายน 2561

ระยะทาง (เซนติเมตร)

160
120
80

กระโดดเชือก

40

กระโดดขึ้นลง
บันได

0

140.92

135.09

กอนทดลอง

145.15

141.36

หลัง 6 สัปดาห

ภาพที่ 3 แสดงเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพลังกลามเนื้อขากอนและหลังการฝก 6 สัปดาห ของ
โปรแกรมการฝกกระโดดเชือกเทียบกับการฝกกระโดดขึ้นลงบันได
จากภาพที่ 3 แสดงใหเห็นวาพลังกลามเนื้อขากอนและหลังการฝก 6 สัปดาห การ
ทดลองระหวางกลุม การฝกกระโดดเชือกเทียบกับกลุมการฝกกระโดดขึ้นลงบันไดไมพบความ
แตกตางทางสถิติ
อภิปรายผล
ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบการฝกกระโดดเชือกและการฝก กระโดดขึ้นลง
บันได กอนฝกเทียบกับหลังการฝก 6 สัปดาห พบวา คาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้ อ
ขาสัม พัท ธพัฒ นาเพิ่ม มากขึ้น เนื่อ งจากการฝก กระโดดเชือ กและกระโดดขึ้นลงบันได
รูปแบบการฝกมีการการหดตัวของกลามเนื้อ ดวยความถี่สูง ติดตอ กันขณะกระโดดเชือ ก
และกระโดดขึ้นลงบันได อีก ทั้ง ยัง มีแรงตานจากน้ําหนัก ตัว จะทําใหเ กิด การระดมการ
ทํางานของหนวยยนตม าทํางานมากขึ้น สง ผลใหก ารทํางานของกลามเนื้ อ เกิดขึ้นดว ย
ความเร็วสูงและเพิ่มความสามารถในการหดตัวไดเร็วและแรงขึ้ น (สกขศัก ดิ์ และชนินทร
ชัย 2558) ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชาณิดา (2554) ศึกษาการฝกกระโดดเชือกที่มี
ตอความแข็ง แรงของกลามเนื้อ ขาของนัก เรียนระดับ ชั้นประถมศึก ษาปที่ 5 พบวา การ
พัฒ นาความแข็ง แรงของกลามเนื้อ ขาของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปที่ 5 ที่มีปญ หาใน
เรื่องความแข็ง แรงของกลามเนื้อ ขาต่ํากวาเกณฑม าตรฐานผลของการฝก พบวา ความ

ผลของการฝกดวยการกระโดดเชือกเทียบกับกระโดดขึ้นลงบันไดที่มีตอความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อขา
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แข็งแรงของกอ นและหลัง การฝก กระโดดเชือ กมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ .05
ดานพลังกลามเนื้อขาจากการศึกษาครั้งนี้เปนไปไดวาการกระโดดเชือ กและการ
กระโดดขึ้นลงบันไดมีผ ลตอ การพัฒ นาพลัง ของกลามเนื้อ ขา เนื่อ งจากการฝก กระโดด
เชือกและกระโดดขึ้นลงบันได คลายการฝก แบบพลัยโอเมตริก ที่เ ปนการฝก เพื่อ พัฒ นา
ความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ อีกทั้ งยังสามารถเพิ่มความแข็งแรงของกลามเนื้อ ขา
ไดอีกดวย จึงทําใหเกิดการพัฒนาความแข็งแรงและพลังกลามเนื้อขาเพิ่ม ขึ้น ตามสมการ
พลัง กลามเนื้อ = ความแข็ง แรงของกลามเนื้อ x ความเร็วในการหดตัวของกลามเนื้อ
(Shea, 2000) การฝกพลัยโอเมตริกเปนการกระตุนใหเสนใยกลา มเนื้อ ที่ใชก ารหดตัวได
ทํางานอยางรวดเร็ว สงผลใหกลามเนื้อทํางานไดม ากกวาและมีความเร็วในการหดตัวได
มากในเวลาเดียวกัน ผลของการพัฒ นาความแข็ง แรงของกลามเนื้อ ขาสัม พัท ธและพลัง
กลา มเนื ้อ ที ่เ กิด ขึ ้น นั ้น เปน ผลมาจากการฝก กระโดดเชือ กและกระโดดขึ ้น ลงบัน ได
เนื่องจากการฝกทั้ง 2 รูปแบบ เปนการฝกที่มีรูปแบบการฝกแบบการกระโดดเปนที่นิยม
ในการฝกเพื่อการสรางพลังกลามเนื้อ โดยอาศัยหลักการเกี่ยวกับวงจรการยืดและการหด
ตัวของกลามเนื้อ (Stretch-shortening cycle) เขามารวมดวย เนื่อ งจากเปนการสราง
ระบบรีเฟล็กเขามาชวยในการทํางานของกลามเนื้อ โดยระบบนี้จําเปนตอ งกระตุนการ
ทํางานของ Muscle spindle ดวยการยืดตัวยาวออก (Eccentric) อยางรวดเร็วตอ เนื่อ ง
กับ การทํา งานของกลามเนื้อ แบบหดสั้น (Concentric) ทันที ดว ยเหตุนี้ส ามารถชว ย
พัฒ นาสมรรถภาพกลา มเนื้อ ขาในสมรรถภาพดา นความแข็ง แรงและพลัง กลา มเนื ้อ
(Ullich et al., 2018)
จากสมมติฐ านการฝกกระโดดเชือกและการฝกกระโดดขึ้นลงบันไดมีผลตอความ
แข็งแรงของกลามเนื้อขาสัมพัทธและพลังกลามเนื้อขาแตกตางกัน จากการทดลอง พบวา ไม
เปนไปตามสมติฐานเนื่องจากผลการเปรียบเทียบระหวางการฝกกระโดดเชือกและการฝก
กระโดดขึ้นลงบันได พบวา คาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อ ขาและคาเฉลี่ยของพลัง
กลามเนื้อขา ไมพบความแตกตางทางสถิติ แตคาเฉลี่ยความแข็งแรงของกลามเนื้อขาสัมพัทธ
มีความแตกตางกันอยางนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงไมเปนไปตามสมมติฐาน การฝก
กระโดดเชือกและการฝกกระโดดขึ้นลงบันไดมีลักษณะการเคลื่อนไหวที่คลายกัน แตทาทาง
ในการกระโดดขึ้นลงบันไดตองอาศัยการทรงตัวที่มากกวาการกระโดดเชือกโดยเฉพาะการ
เคลื่อนไหวรางกายไปดานหนาและถอยกลับหลังขณะทําการฝก สงผลใหตองการการควบคุม
กลามเนื้อแกนการลําตัวรวมกับการทํางานของกลามเนื้อขาที่มากขึ้น เพื่อใหการกระโดดขึ้น
ลงบันไดเปนไปอยางสมบูรณและยังสามารถทรงตัวได ดวยเหตุนี้การฝกกระโดดขึ้นลงบันได
จึง สง ผลใหความแข็ง แรงสัม พัท ธของกลามเนื้อ ขาของแต ล ะบุคคลเพิ่ม ขึ้ นมากกวาเมื่ อ
เปรียบเทียบกับการฝกกระโดดเชือกที่มีลักษณะการกระโดดเปนไปในแนวดิ่ง
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